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I. ОБУЧИТЕЛЕН ПЛАН ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ 
НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ 
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Организационна промяна и развитие към трансформирането на Културните институции в 
центрове за учене на общността  

 
 
 
Оценка на потребностите от обучение на целевата група 
Този материал е насочен към обучителите на възрастни, които провеждат или имат интерес да 
провеждат обучителни програми за ръководители на културни институции. Обучителният план 
предлага възможен отговор на въпросите какъв тип обучениe, какви обучителни цели и съдържания 
да бъдат предложени на ръководителите на културните институции, за да разполагат те с 
необходимите знания, умения и нагласи за развитие на образователните измерения на тяхната 
организация.  
Поради широкия спектър от включени цели и теми, обучителният план може да бъде прилаган 
гъвкаво. Предложената продължителност от 30 часа е предпочитание, изразено от целевата група в 
предшестващо проучване на потребностите от обучение. Въпреки това, в случай на други 
предпочитания, планът може да бъде основа за създаване на обучителна програма с 
продължителност от 2 дни до 2 години, доколкото всяка една тема може да бъде разгледана по 
много и различни начини. 
Намеренията за този проект бяха да разработи предложения, които са основани в реалността, и 
поради тази причина първите стъпки бяха запознаване с конкретни ситуации. Първоначално 
проучване и оценка на потребностите беше проведено в 5 държави, в реален организационен 
контекст, като от самото начало стремежът беше да бъдат обхванати разнообразни ситуации, а 
също така опитът на институции и отделни служители. Обучителният план е разработен като 
отражение на това многообразие и за това допълнително съдействаха работните групи от 
ръководители на културни институции, организирани за събиране на мнения и впечатления, които да 
бъдат използвани за разработване на краен вариант на обучителния план. Не е имало намерение да 
бъдат създавани професионални стандарти за работа, нито всеобщо валиден и приложим модел. 
Обучителният план поставя акцент върху обучителните цели като ядро на обучителната програма. 
Целите са групирани според различните нива на приоритетност, получени като резултат от работата 
на работните групи. 
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Какво трябва да се вземе предвид в подробното разработване на обучителната програма: 
• Типовете целева група и основни цели на курса: дали да бъде курс, насочен към опитни и 

модерно-мислещи участници, с цел разработване на нови възможности и работа в мрежа, 
или курс, насочен към жадни за знания и просвещение участници, с цел промяна на 
нагласите.  

• Опитът на ръководителите на културните институции да не бъде подценяван, а да бъде 
използван като ценен обучителен ресурс.  

• Обучителните дейности да бъдат придружени от възможности за интензивна обмяна на 
информация и добри практики - осигуряването на средства за продължаване на контакта и 
след периода на обучението, изграждането на партньорска мрежа или групи за интервизия 
може да бъде ценен актив за програмата.  

• Важно е да се работи с професионалните нагласи по посока замяна на мисленето, 
центрирано върху институцията с центрираност върху предлагането на образователни 
дейности с общностен подход. 

• Ръководителите изразяват засилен интерес към личностното развитие и придобиването на 
меки умения, но фокусът не трябва да бъде изместван от темите за органиационното 
развитие и ученето през целия живот. Важна част от обучението е да съдържа практически 
стъпки, а също така планиране и дискусии върху приложимостта в работата.  

• Резултатите от обучителния курс и възможностите трябва да бъдат оценявани на няколко 
нива – удовлетвореност, съхранени знания, приложимост и ефект. 

 
Учебният план е разработен, за да постигне следните образователни цели: 
• Да се окуражат и мотивират ръководителите да бъдат агенти на промяната в своите институции 

в посока предлагане на услуги за учене през целия  живот;  
• Да се представи контекста и последното развитие на управленската наука и ученето през целия 

живот на ръководителите на културни институции;  
• Да се стимулира и подкрепи развитието на управленски компетенции, свързани с управлението 

на промяната и иновациите в културните институции; 
• Да се стимулира обмена на добри практики и опит между ръководителите на културните 

институции и да създаде мрежа за подкрепа; 
• Да се създадат условия за промяна в културните институции;  
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За да... ЦЕЛИ 

 
ТЕМИ 

 
Правят избор между различни перспективи за 
развитие на образователните измерения на тяхната 
институция... 

 
Потребности и възможности за промяна 

Обучаемите 
трябва да 
могат да... 

• Анализират и идентифицират най-
значимите културни и образователни 
активи/ценности/практики в своята 
организация; 

Обучаемите е 
желателно да 
могат да... 

• Идентифицират основните тенденции в 
неформалното и самостоятелното 
учене на национално и международно 
ниво; 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат да... 

• Свързват понятия и методи, използвани 
в образованието на възрастни, с 
актуалните практики в организацията; 

• Оценяват образователния потенциал 
на тези активи/ценности/практики за 
различните категории публика; 

 
 
 
 
 

 
новости в предлагането на услуги в 
културната сфера 
 
учене през целия живот 
 
новото поведение на потребителя 
 
икономика основана на преживяванията 
 
културата като продукт/услуга 

 
Установят основната насока за промяна на тяхната 
организация... 

 
Културната институция като център за 
учене на общността 

Обучаемите 
трябва да 
могат да... 

• Преработват и разработват мисия и 
визия на организацията; 

• Поставят стратегически цели според 
мисията и визията, а също според 
изискванията на заинтересованите 
страни; 

Обучаемите е 
желателно да 
могат да... 

• Идентифицират и анализират 
външните и вътрешните фактори, 
оказващи влияние върху живота и 
развитието на тяхната организация; 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат да... 

• Анализират и преработват 
организационните структури и 
политики; 

• Осигуряват одобрението и агажирането 
на по-високите инстанции; 

 
анализ на предоставяните в институцията 
услуги 
 
анализ на характеристиките и 
потребностите на потребителя на 
културния продукт  
 
(пре)дефиниране на културната 
идентичност на организацията  
 
създаване на конкурентни предимства  
 
развиване на услуги в сферата на 
неформалното и самостоятелносто учене  
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Изработват стратегически план на промяната 

 
Създаване на организационна мрежа за 
промяна 

Обучаемите 
трябва да 
могат да... 

• Идентифицират възможности и 
поставят приоритети; 

• Поставят оперативни цели, които да 
водят до осъществяване на 
стратегическите цели; 

Обучаемите е 
желателно да 
могат да... 

• Идентифицират ключови партньори и 
заинтересовани страни; 

• Разработват финансов план и бюджет 
на процесите на организационната 
промяна; 

• Идентифицират възможни източници на 
финансиране; 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат да... 

• Разработват план-график; 
• Правят преглед на етически стандарти 
и вътрешни процедури; 

• Разработват маркетинг план и план за 
връзките с обществеността; 

 

създаване и промотиране на нова 
стратегия на институцията: мисия, визия, 
ценности и културна политика  
 
планиране на промяната: SWOT и PEST 
анализ, поставяне на цели и създаване на 
работен план, приоретизиране, оценка на 
риска, разработване на сценарии на 
възможните посоки за развитие, дърво на 
решенията, мониторинг и оценка  
 
преглед на организационните процеси: 
оценка на процесите, разработване на 
стандартни работни процедури и стадарти 
за изпълнение, критична пътека 
 
маркетинг и връзки с обществеността: 
привличане на ключови партньори и 
заинтересованите страни, лобиране и 
застъпничество, развитие на общности, 
маркетинг стратегии и стратегии за връзки 
с обществеността, марката на 
организацията  
 
оценка на ресурсите 
 
управление на проекти 
 
анализ на ползите и вредите 
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Създават човешка и организационна мрежа за 
промяната 

 
Осигуряване на ресурси за промяна 

Обучаемите 
трябва да 
могат да... 

• Насърчават положителните 
взаимоотношения с общността; 

• Въвеждат промени в организационната 
структура и култура; 

• Подготвят и прилагат нови работни 
процедури и стандарти за работа; 

Обучаемите е 
желателно да 
могат да... 

• Развиват и поддържат партньорства и 
връзки със заинтересованите страни; 

• Настояват за подкрепа от частния 
сектор и правителството; 

• Стимулират и разработват 
доброволчески труд към организацията; 

• Осигуряват необходимите пособия, 
оборудване и информационни системи; 

• Създават и поддържат процес на 
оценка на представянето; 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат да... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Осъществяват застъпничество; 
• Договарят производствени и 
артистични услуги; 

развитие на човешките ресурси: политика 
за продължаващо обучение на 
служителите, подбор на нови служители, 
мотивация, стажове, работна 
характеристика, оценка на 
компетентностите, планиране на 
личностното развитие 
 
спонсориране от частния сектор 
 
управление на доброволческите дейности 
 
лобиране и застъпничество 
 
преговори 
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Провеждат процеса на промяна 

 
Управление на промяната 

Обучаемите 
трябва да 
могат да... 

• Подкрепят и насърчават 
иновативността в организацията; 

• Създават и поддържат работата в 
екип; 

• Осъществяват менторство върху 
служителите във връзка с 
професионалното им представяне и 
развитие; 

• Разпределят задачи и организират 
работата; 

Обучаемите е 
желателно да 
могат да... 

• Подкрепят и насочват служителите, 
сътрудниците и властите; 

• Предвиждат и управляват кризи; 
• Разработват и прилагат нови процеси, 

услуги, проекти; 
• Оценяват качеството на услугите, 

процесите, маркетинговите и 
финансовите резултати; 

• Оценяват индивидуалното 
представяне и представянето на екипа; 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат да... 

• Разработват политики за назначаване 
и обучение на служителите; 

• Координират прегледа на работните 
позиции и длъжностните 
характеристики; 

• Устойчиво поддържат и 
препотвърждават целите пред 
партньорите и заинтересованите 
страни; 

• Идентифицират и разработват 
подходящи канали за вътрешна 
комуникация; 

• Наблюдават управлението на 
бюджета; 

• Наблюдават въвеждането и 
маркетинга на новите услуги; 

работа в екип 
 
лидерство 
 
ръководене на работни срещи 
 
решаване на проблем и вземане на 
решение 
 
управление на стреса 
 
оценка на процесите 
 
управление на конфликта 
 
управление на времето 
 
оценка на служителите 
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Препоръчителни обучителни методи: 
 
Лекция/ презентация 
Ролева игра 
Демонстрация 
Изследване на случай 
Споделяне на добри практики 
Свободна дискусия 
Структурирана дискусия 
 
Продължителност: 30 ч. (3 до 5 дни) 
 
Форма на обучението: лекции и семинари, с компоненти на самостоятелно учене. 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ОБУЧИТЕЛЕН ПЛАН ЗА СЛУЖИТЕЛИ В 
КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ 
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Оценка на потребностите от обучение на целевата група 
Този материал е насочен към обучителите на възрастни, които провеждат или имат интерес да 
провеждат обучителни програми за служители в културни институции. Обучителният план предлага 
възможен отговор на въпросите какъв тип обучениe, какви обучителни цели и съдържания да бъдат 
предложени на служителите в културните институции, за да разполагат те с необходимите знания, 
умения и нагласи за разработване на образователни програми за възрастни, с фокус върху 
социалния конструктивизъм, които да бъдат реализирани в тяхната организация.  
Обучителният план за служителите в културните е замислен в пряка връзка с обучителния план за 
ръководители на тези институции; едно от допусканията, на които се основава проекта, е че 
организационното развитие и промяна, необходими за заздравяването на образователните 
измерения на институцията, могат да се случат само ако процесът на трансформация е разбран и 
подкрепен от служителите на всички нива (ръководни и изпълнителски), а също при достатъчно 
добра подготовка на тези служители.  
Двата обучителни плана са допълващи се в подхода им към образованието на възрастни, но в 
същото време могат да бъдат използвани независимо, доколкото те се фокусират върху различне 
набор от умения. Много от наблюденията и бележките, посочени към обучителния план за 
ръководителите, са валидни и за обучителния план за служителите. 
 
 
Какво трябва да се вземе предвид в подробното разработване на обучителната програма: 

• Служителите в културните институции проявяват интерес да научават практически методи за 
планиране и фасилитиране на ученето при възрастните. 

• Обучителните дейности да бъдат придружени от възможности за интензивна обмяна на 
информация и добри практики - осигуряването на средства за продължаване на контакта и 
след периода на обучението, изграждането на партньорска мрежа или групи за интервизия 
може да бъде ценен актив за програмата.  

• Трябва да бъдат предвидени стратегии за справяне с трудни участници. 
• Опитът на ръководителите на културните институции да не бъде подценяван, а да бъде 

използван като ценен обучителен ресурс. 
• Също както при ръководителите на културни институции, важно е по време на обучителния 

процес да се отдаде значение на професионалните нагласи – промяна от мислене, 
центрирано върху институцията, към общностен подход. 

 
 
Учебният план е разработен, за да постигне следните образователни цели: 

• Да се въведат служителите в концепцията за образователния маркетинг;  
• Да се въведат служителите в принципите на образованието за възрастни; 
• Да се подпомогне промяната в нагласите и гледните точки по отношение на 

образователната мисия на една културна институция; 
• Да се запознаят служителите с разработването и осъществяването на образователни 

програми в културните институции;  
• Да се даде възможност на служителите да се научат да използват методите на активното 

учене в разработването на програми за възрастни обучаеми; 
• Да бъде създадена обща рамка за провеждане на дебат за активното включване на лица 

над 18 години в образователни програми, основани на социално-конструктивисткия 
подход.  
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За да... ЦЕЛИ 

 
ТЕМИ 

Развият разбиране за културните организации като 
предоставящи образователни услуги в нова 
социална, културна, образователна и икономическа 
среда... 
 

Културните институции и организации като 
доставчици на образователни услуги 

Обучаемите 
трябва да 
могат да... 

• Идентифицират основните 
характеристики на образователния пазар 
и специфичната роля на културните 
организации в него, основни социални и 
образователни тенденции, които му 
влияят, еволюция на политиките 
(европейските и световните) в областта 
на ученето през целия живот; 

Обучаемите 
е 
желателно 
да могат 
да... 

• Разработват специфични образователни 
стратегии за културните организации 
(музеи, библиотеки, културни и учебни 
центрове); 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат 
да... 

• Осъществяват анализ на средата на 
организацията: дефиниране на мястото 
на организацията сред други институции, 
сред публиката, в рамките на общността; 

• Разпознават особеностите на 
възрастните като целева група на 
образователните програми – техните 
настоящи и бъдещи потребности; 

Политики и тенденции в областта на ученето 
през целия живот – на национално и 
международно ниво, синергия между отделните 
сектори: образование, култура, социално и 
икономическо развитие 
 
Нови цели и теми в областта на образованието, 
социалното включване, общностното развитие, 
ученето как да учим, изкуство за социална 
промяна, образование за демокрация и 
гражданско съзнание, web 2.0-учене и др. 
 
Анализ на средата – PEST, SWOT, маркетингов 
анализ (модел на Портър) 
 
Настоящи и бъдещи потребности на 
възрастната публика: развиване на умения, 
социални нагласи и възприятия, забавления, 
разширяване на познанията 
 
Образователни стратегии на културните 
организации, насочени към местната общност 
 
Заинтересовани страни в местната общност – 
кой има интерес към образователните програми 
на културните институции 
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Разпознават особеностите на възрастните като 
публика в културните институции... 
 

Възрастните като специфична група клиенти 
на услугите, предоставяни в културната 
институция или организация 

Обучаемите 
трябва да 
могат да... 

• Разпознават интересите на възрастните и 
тяхната мотивация за участие в 
образователни програми; 

Обучаемите 
е 
желателно 
да могат 
да... 

• Разбират особеностите на възрастната 
публика: характеристики, културни и 
образователни потребности; 

• Познават особеностите на ученето при 
възрастните с фокус върху подхода на 
социалния конструктивизъм към 
образованието; 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат 
да... 

• Разработват подходи с цел въвличане на 
възрастната публика в разработването на 
образователни програми; 

 
проучване и анализ на възрастната публика – 
характеристика, културни и образователни 
потребности:  методи и инструменти 
(сегментиране, въпросници, социални 
изследвания, фокус-групи и др.) 
 
характеристики на ученето при възрастните 
(елементи от андрагогията); 
социалноконструктивисткия подход в 
образованието; мотивация на възрастните 
обучаеми 
 
методи за въвличане на възрастните в 
разработване на образователни програми 
 
създаване и заздравяване на връзките между 
културните организации и лидерите на 
местната общност 
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Разработват и осъществяват образователни програми 
за възрастни... 
 

Разработване и осъществяване на 
образователни програми за възрастни 

Обучаемите 
трябва да 
могат да.... 

• Дефинират теми, цели и съдържание на 
образователните програми; 

• Определят структурата на екипа, включен 
в разработването и осъществяването на 
образователни програми; 

Обучаемите 
е 
желателно 
да могат 
да... 

• Планират образователните програми: 
необходими ресурси, разработване на 
алтернативни сценарии; 

• Идентифицират факторите, които трябва 
да бъдат отчитани в разработването на 
оферта за образователна услуга на 
културна институция; 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат 
да... 

• Разбират особеностите на неформалното 
и информалното образование; 

• Избират и използват методи и 
инструменти за оценка на 
образователните програми – по време на 
реализирането на програмите и след 
приключването им; 

• Използват резултатите от оценяването в 
разработването на последващи 
образователни програми в рамките на 
институцията; 

разработване на предложение за 
образователна услуга – фактори – външен и 
вътрешен анализ, мисия и дългосрочна 
стратегия на организацията, налични и 
потенциални ресурси 
 
характеристики на неформалното и 
самостоятелното учене – цели, подходи, 
дейности 
 
разработване на образователни програми – 
цели, очаквани резултати, съдържание, методи, 
ресурси; 
 
планиране на образователните програми: 
финансови, материални, човешки ресурси 
 
въвличане на човешки ресурси: роли и умения 
 
популяризиране и публичност на 
образователните програми: връзки с 
обществеността, рекламиране 
 
методи и инструменти за оценка на 
образователните програми – по време и след 
реализиране на образователна дейност 
 
използване на обратната връзка и оценкатав 
по-нататъшното разработване на 
образователни програми 
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 Бъдат учители/ обучители на възрастни, 
фасилитатори... 
 

Служителят в културната институция или 
организация като обучител, фасилитатор, 
медиатор 

Обучаемите 
трябва да 
могат да... 

• Провеждат образователни сесии с 
възрастни; 

• Използват образователни, обучителни и 
фасилитаторски техники за работа с 
възрастни; 

Обучаемите 
е 
желателно 
да могат 
да... 

• Прилагат образователни методи за 
работа с възрастни в неформален и 
информален контекст; 

Би било 
добре 
обучаемите 
да могат 
да... 

• Планират професионално развитие на 
обучителя на възрастни; 

умения за провеждане на обучение, 
фасилитаторски и медиаторски умения 
 
ресурси за продължаващо професионално 
развитие на обучителите на възрастни 
 
образователни методи за работа с възрастни в 
сферата на неформалното и самостоятелното 
учене 
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Препоръчителни обучителни методи: 
 
Лекция/ презентация 
Ролева игра 
Демонстрация 
Изследване на случай 
Споделяне на добри практики 
Поставяне на песронални задачи, свързани с работата 
Структурирана дискусия 
Дейности за усвояване на метод/практика. 
 
Продължителност: 40 ч. (5 дни) 
Форма на обучението: лекции и семинари, асистирано учене и тюторство. 
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III. РЪКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИОННО 
РАЗВИТИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА 
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КУЛТУРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
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1. Организационно развитие – очертаване на основните елементи, процесите и 
потребностите от Организационно развитие в културните организации  

 
От проучването, проведено в рамките на проект CONNECTION, което се съсредоточи върху 
планирането на дейностите в културните организации и също върху качеството на процесите на 
Организационно развитие по отношение на местните общности, можем да извлечем няколко 
аспекта: 

• организационните структури се придържат към правните изисквания без пряка връзка със 
спецификите и типовете посетителите на организацията, и с актуалната потребност на 
дейностите в организацията; 

• мащабът (изразен в брой служители) на отделите не е съответен на обсега на извършваните 
в отдела дейности; 

• дейностите на организациите биват разработвани според решенията на най-високостоящите 
в йерарйията на организацията или по начин, за да се придържат към националните 
изисквания, и много по-малко като отговор на заявка от страна на потребителите; 

• обикновено разработваният план на дейностите е едногодишен и той не се познава от 
мнозинството служители; 

• професионалното обучение на служителите не е планирано и заложената цел не е 
повишаване на нивото на професионално изпълнение на служителите; 

• оценяването на мненията на посетителите е в повечето случаи неформално и няма 
разработена система за разкриване на връзките между дейностите и тяхната целева група. 

 
Информацията, събрана по време на проучването, не показва съществуването на програми за 
развитие на организацията. В случаите, в които бяха идентифицирани процеси на Организационно 
развитие, тези процеси изглеждаха като  решение на ръководството на организацията, с чиито 
мотиви служителите не са запознати. 
 
Едновременно с това, много от служителите посочват, че имат интерес към участие в обучителни 
програми за развиване на уменията им за координиране и управление. 
 
Картината, описана по-горе, посочва необходимостта от разработване и осигуряване на специфични 
източници на информация и разработена обучителна програма за ръководителите на културните 
организации. 
 
Понятията по-долу съставят един минимум методология и насоки, с цел да бъде използван както от 
ръководителите на организациите, така и от обучителите.  
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Организационното развитие (ОР) е процес, контролиран „отгоре-надолу”, който има за цел да 
води до изпълнение на организационната мисия и до непрекъснатото адаптиране на 
организацията към променящата се среда. Процесът, свързан с ОР, трябва да интегрира и 
подчини останалите процеси в организацията или процесите, които включват организацията. 
 
В стопанските организации, ОР цели повишаване на печалбите (или поне да запазва нивото на 
печалбите). В културните организации ОР може да води до: 

• за музеите: а) обогатяване на колекциите; б) по-добро опазване на съществуващите 
колекции; в) по-добра валоризация на колекциите; г) по-добри познания за посетителите; д) 
пространствено разширяване; е) повече посетители; ж) повече служители; з) по-сплотен 
състав; и др; 

• за библиотеките: а) обогатяване на библиотечния фонд; б) предлагане на нови услуги; в) 
повече читатели; г) по-балансирана структура; д) повече помощни средства, апаратура; и др; 

• за организациите, свързани със сценичните изкуства: а) повече зрители; б) повече 
продадени билети; в) повече представления; г) модерна зала; д) добра комуникация между 
артистичния и неартистичния състав; и др; 

• за организациите със смесен тип дейности: а) повече събития; б) повече местно участие в 
събитията; в) по-високи финансови субсидии; г) по-позитивно отразяване в масмедиите; и др; 

 
Едновременно с това, което беше споменато по-горе по отношение на характеристиките и 
ситуацията, ОР за културните организации е в силна зависимост от държавната политика в сферата 
на културата. Държавната политика е различна на различни места по света – от възприемането на 
културата като средство за прокарване на национална/политическа идеология, до новата публична 
отчетност, която изисква нео-либералната държава. Следователно, в някои ситуации културните 
организации биват използвани за поддържане и насърчаване на изискванията на политическата 
идеология, а в други случаи ОР на културните организации трябва да се стремят към икономически и 
финансови цели. 
 
Културните организации се различават от стопанските организации по няколко пункта: 

• те са създатели, производители, консерватори, пазители, разпространители, множители на 
това, което конституира пазара на идеи и културни ценности; 

• те предлагат тип услуги и продукти, които са запазени във вида си от преди 3000-4000 
години (театрите) или от преди 100 години (обществените библиотеки); 

• възприятието на целевите групи на културните организации по отношение на ценността на 
онова, което им се предлага, се променя много бързо; 

• културното съдържание на специфични културни услуги/продукти се променя по-бавно от 
скоростта, с която се появяват съревноваващи се продукти/услуги; 

• възвръщаемостта на инвестиции в сферата на културата е много дълъг процес; 
• разпределянето на повече ресурси за продуцирането на културни продукти/услуги не 

съвпада с нарастването на производителността. 
 
От теоретична гледна точка за ОР се говори като за: организационна промяна, организационно 
реинженерство, организационна ефективност. Някои наблягат на психологическите аспекти в 
организацията, други поставят акцента върху организацията като социална система, трети 
подчертават учебния процес, който бива включен в ОР.  
 
Въпреки, че няма споделено разбиране за това какво е ОР, всеобщо споделено е разбирането защо 
и как се осъществява ОР.  
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ОР включва понятия като:  
- визия, 
- мисия, 
- култура, 
- структура, 
- вътрешна и външна среда, 
- заинтересовани страни, 
- потребност, 
- краткосрочни и дългосрочни цели, 
- публика/ползватели. 
 
ОР използва инструменти като: 
- SWOT, PEST, PARETO анализи, 
- Матрица на риска, 
- GANTT, 
- план, 
- въпросник, фокус група, интервю, 
- бюджет. 
 
ОР обхваща следните процеси: 
- създаване на визия, 
- формулиране на мисия, 
- определяне на цели, 
- анализ на потребностите и средата, 
- планиране и осъществяване на плана, 
- мониторинг, оценка, контрол. 
 
Въпреки, че няма рецепта за осъществяване на ОР, възможно е използването на метод за 
проследяване за постигането на по-високи резултати. В практиката е възможно отделните 
инструменти и процеси да не се използват в еднаква на останалите степен. Вместо това, важно е 
ръководителят да е запознат с различни инструменти и подходи и да може да използва най-
подходящите според специфичната ситуация. 
 
ОР се появява като отговор на организацията към специфичен стимул от външната среда. Също 
така, ОР е начин да бъдат удовлетворени специфични потребности, изразени от: ръководителя, 
служителите, външните заинтересовани страни, ползвателите, доставчиците. Много често на ОР се 
гледа като на начин организацията да бъде по-адекватна спрямо външната среда. 
 
Докато посреща външните стимули или потребности, в същото време ОР се цели във вътрешните 
компоненти на организацията. Всички действия, които биват осъществени с процесите по ОР, са 
разработени да променят, подобрят, видоизменят или заменят по някакъв начин организацията 
отвътре. 
 
Всички теми, споменати дотук, ще бъдат допълнително разгледани. 
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2. Вътрешен и външен анализ. Определяне на потребностите 
 
Процесът, свързан с ОР е възможен и необходим (Gleicher, 1969), когато неудовлетвореност х 
визия х първи стъпки > съпротива срещу промяната. Какво означава тази формула? Първо, 
неудовлетвореността е израз на потребност. Ако някой каже, че не е удовлетворен от музейната 
експозиция или от услугите в библиотеката. Второ, неудовлетвореността, изразена от някого, трябва 
да съвпада с визията за нова, подобрена или променена ситуация, която бихме искали да има. 
Накрая, ОР може да стартира при не толкова големи начални усилия (в нашия пример, могат да се 
нанесат промени в експозицията или да се направи анкета за ползвателите). Всички тези 
благоприятни за примяната фактори трябва да надвишат по тежест нормалната съпротива срещу 
промяната. Когато потребностите на някого срещнат визията му и първите стъпки е лесно да се 
предприемат, всички изисквания за ОР са налице и процесът може да започне. 
 
Първият необходим елемент за ОР е визията. Визията е идеал, „красив” образ на бъдещата 
ситуация. Визията, която ще води бъдещия процес на ОР, трябва да бъде формулирана и 
официално призната от своя създател. Също така, визията трябва да бъде ясно комуникирана с 
другите, вътрешни и външни на организацията. Ако визията не е ясна или е озадачаваща, ОР ще се 
провали или ще срещне много съпротива. 
 
Вторият елемент от този ранен етап е мисията. Докато визията е свързана по-скоро с индивида, то 
мисията има отношение към и е свързана с организацията. Мисията е визията, пренесена в 
организацията. По-подобен на визията начин, мисията е идеалистична декларация, описваща 
бъдещата пътека пред организацията, и трябва да бъде описана ясно и да буди доверие. Мисията 
описва защо съществува организацията, кому е полезна и с какво. Всяка мисия трябва да бъде 
официално свързана със специфична организация, да бъде позната и приета от служителите в 
организацията, организацията да бъде разпознаваема от външните хора чрез своята мисия. Визията 
и мисията на всяка културна организация трябва да бъдат атрактивни, за да се улесни подкрепата от 
страна на онези, които ще бъдат повлияни от бъдещото ОР (служителите, ползвателите, 
заинтересованите страни и др.). Понякога, приемането на мисията на всички нива в организацията 
може да конституира ядрото и целта на процес на ОР. 
 
Третият елемент, необходим в първия етап на процес на ОР, са целите. Докато мисията е идеал, 
целите са много реалистични и са изразени в измерими величини. Мисията показва желаната крайна 
точка, целите посочват междинните пунктове. Целите трябва точно да опишат какво ще бъде 
постигнато чрез процес на ОР на всеки един етап. Успехът на процеса на ОР ще бъде оценен 
спрямо планираните цели. Целите трябва да бъдат приети от служителите в организацията и 
признати от заинтересованите страни, външни на организацията. 
 
Работа на ръководителя на организацията е да формулира визия, мисия и цели. От друга страна, не 
е необичайно визията, мисията и целите да се формулират от един човек, а да бъдат възприети и да 
бъде работено по тях от друг човек. Визията, мисията и целите могат да бъдат формулирани от 
човек, работещ в организацията, или от човек, външен на организацията (външен експерт). Едва 
след като тези три елемента са налице, ясно формулирани и несъмнено приети от онези, които ще 
бъдат повлияни от промяната, едва тогава може да започне следващият етап. 
 
На основата на ясно формулирани цели ще бъдат реализирани вътрешен и външен анализ. Тези 
анализи ще посочат потребността от ОР. По-късно тези потребности трябва да бъдат превърнати в 
очаквани резултати от дейностите по ОР. Трите елемента биват комуникирани от ръководния състав 
в организацията със служителите и със заинтересованите страни, без последните да бъдат 
въвличани. Вътрешният и външният анализи се фокусират върху служителите в организацията, 
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структурата, културата на организацията, ресурсите и във външната среда (конкуренти, доставчици, 
ползватели, заинтересованите страни по отношение на финансите и администрирането на 
организацията). Тези анализи ще използват формулираните цели като работещи допускания. 
Анализите ще включат активно в различна степен служителите, ползвателите и заинтересованите 
страни. 
 
Вътрешният анализ ще предложи добър поглед върху онези аспекти, върху които ОР ще бъде 
осъществено по-късно. Вътрешният анализ има за цел да разкрие слабите места или критичните 
точки, в които е необходима намеса. Анализът ще обърне внимание на организационни компоненти 
като: 

• Структура: Адекватна ли е настоящата структура, отнесена към броя на служителите и 
техните компетентности? Има ли сцепление между структура и мисията на организацията? 
Дали структурата е съответна на потребностите на 
публиката/ползвателите/заинтересованите страни? Ако отговорът на който и да е от тези 
въпроси е негативен, ОР трябва да се изправи срещу проблемите и да ги разреши. От друга 
страна, анализът може да разкрие здрава и сплотена структура. В този случай ОР ще бъде 
осъществено чрез използването на тази позитивна ситуация като актив. 

• Култура: Дали убежденията на служителите съответстват на организационната мисия? Има 
ли конфликти между различни категории служители (артистични - неартистични)? Дали 
служителите са отдадени в работата си на организацията като едно цяло? Бъдещото ОР 
трябва да се изправи пред възможните негативни аспекти. Ако анализът покаже силна и 
позитивна култура на организацията, ОР трябва да използва това като мощен инструмент за 
провеждане на ОР. 

• Ресурси: Адекватни ли са ресурсите по отношение на особеностите на организацията и 
дейностите, които биват извършвани? Използват ли се ресурсите по подходящ начин? 
Отговорите на подобен тип въпроси ще позволи на ръководителя на ОР да обърне 
специално внимание върху съответните аспекти по време на процес на ОР. В случай, че 
ресурсите са адекватни и правилно използвани, осъществяването на ОР ще бъде 
значително улеснено. 

• Служителите: Дали служителите споделят визията на ръководителя и мисията на 
организацията? Достатъчно на брой ли са служителите? Компетентностите на служителите и 
дейностите, извършвани в организацията, в съответствие ли са с длъжностните 
характеристики и работните процедури? Какво мотивира служителите да работят в 
организацията? Всяко слабо място, което бъде открито, ще изисква намеса по време на 
изпълнение на ОР. Всички положителни открития ще бъдат използвани в подкрепа на 
усилията за осъществяване на ОР. 

 
Външният анализ ще се фокусира върху: 

• Ползвателите (клиентите): Познават ли ползвателите дейностите на организацията и 
услугите, които се предлагат? Дали ползвателите са въвлечени в разработването на 
дейности на организацията? Дали позлвателите са удовлетворени от дейностите на 
организацията? Дали ползвателите са лоялни към организацията? Как мненията на 
ползвателите достигат до организацията? До каква степен мненията на ползвателите се 
отчитат при изготвяне на цялостна оценка за дейността на организацията? В зависимост от 
качеството на отговорите, ОР ще ги използва да повиши нивото на взаимодействие между 
организацията и ползвателите в бъдеще. 

• Заинтересованите страни: Дали страните, свързани с администрирането и финансите на 
организацията, са удовлетворени от дейностите и резултатите на организацията? Дали 
заинтересованите страни обръщат внимание на потребностите и трудностите на 
организацията? Има ли запитване от страна на заинтерсованите външни страни, което все 
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още организацията не е удовлетворила? Ако анализът покаже малка подкрепа от страна на 
заинтересованите страни или високо ниво на неудовлетвореност сред тях по отношение на 
работата на организацията, то тогава ОР трябва да се изправи пред тези проблеми и да ги 
разреши по един устойчив начин. От друга страна, ако заинтересованите страни са наистина 
заинтересовани  за бъдещето на организацията, ОР трябва да се възползва по най-добрия 
начин от ситуацията в полза на организацията и на заинтересованите страни. 

• Доставчици: Има ли достатъчен брой служители за изпълнението на планираните в 
организацията дейности и проекти? Има ли достатъчно налични ресурси? Способна ли е 
организацията да преговаря с доставчиците или те имат по-силната позиция? Цената, която 
трябва да се заплати, сравнима ли е с финансовите възможности на организацията? 
Отговорите на подобни въпроси ще покажат вътрешните компоненти на организацията, 
върху които ще бъдат осъществявани дейностите по ОР. 

• Конкуренти: Кои са организациите, които предлагат същия тип продукти/услуги? Как 
конкуриращите се организации са разпределени териториално? Дали другите организации се 
конкурират с Вашата за ресурси и публика? Какви мерки са предприети за справяне с 
конкуренцията? Адекватни ли са тези мерки? Дали конкуренцията е по отношение на 
културното съдържание, по отношение на цената или по отношение на други аспекти? По-
адекватни реакции спрямо конкуренцията могат да бъдат разработени по време на процес на 
ОР, само ако конкуренцията се познава добре. 

• Замяна на продукти и услуги: Ползвателите имат ли предпочитания към други квазикултурни 
„изкушения” като интернет, телевизия, дейности на открито? Доколко ползвателите могат да 
си позволят да ползват услугите на организацията в сравнение с другите възможности? Ако 
отговорите на тези въпроси не са в полза на организацията, то в процес на ОР трябва да 
бъдат предложени адекватни мерки спрямо продуктите/услугите, които се предлагат. 

 
Външният анализ също така може да разгледа макрофактори като: 
Технологичното развитие (нови технологии като уеб 2.0, социалните мрежи, мобилни и компютърни 
приложения) 
Политическата ситуация (нови политики и стратегии, политическата воля на избраните 
администратори и др.) 
Социалната среда (миграция, демография, пазар на труда, проблеми с дискриминацията, 
образователно ниво, начин на живот и др.) 
Икономическата среда (платежоспособност, продуктивност, обменни курсове, кризи на пазара и др.) 
 
Добре проведен вътрешен и външен анализ ще разкрие полезна информация за обосноваване на 
ОР. 
 
Трябва да бъде отбелязано, че ОР може да обхване само вътрешните елементи на организацията. 
Положителните аспекти от външната среда могат само да бъдат използвани в процеса. Всяко 
действие, осъществено по време на процеса на ОР ще има непосредствен ефект върху вътрешните 
компоненти на организацията и непосредствено ще въвлече силните страни на организацията за 
успешен процес на развитие. Външните фактори, добри или лоши, ще окажат влияние върху 
дейностите по ОР, но те никога няма да бъдат под контрола на ръководителя на ОР. Поради тази 
причина, загуба на време, ресурси и енергия е да се правят опити да се променя или изменя, в 
каквато и да било степен, външната среда на организацията. 
 
Вътрешният и външният анализи могат да потвърдят първоначалните допускания (проектираните 
цели) или да ги отхвърлят. Ако първоначалните допускания бъдат потвърдени, анализът може да 
подчертае какво от ситуацията в организацията и извън нея може да бъде използвано за 
разработването на план на дейностите за постигане на целите на ОР. Ако очакваните резултати се 
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окажат нереалистични и нерелевантни, анализът може да доведе до формулирането на 
реалистични цели. 
 
Вътрешният и външният анализи могат да бъдат реализирани чрез използването на инструменти 
като: SWOT диаграма, Матрица на риска, Pareto таблица, въпросници, интервюта, сравнения, анализ 
на цената и ползите, и др. 
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3. Планиране на ОР 
 
Процесът на ОР не е линеен, нито статичен. ОР е динамичен процес, процес на адаптация. От една 
страна, планирането на ОР е много подобно на всеки процес на планиране; от друга страна, е много 
специфично, доколкото ОР се стреми да окаже ефект върху цялата организация, не върху ограничен 
проект или ограничен брой дейности.  
 
Процесът на планиране на ОР включва серия стъпки: 
1) Създаване/преработване на организационната мисия, 
2) Разписване на дългосрочни цели на организацията, 
3) Идентифициране на потребностите от развитие, включително на онези, които ще бъдат повлияни 
от ОР, 
4) Вътрешен и външен анализ, 
5) Разработване на различни възможности за развитие, 
6) Спечелване на подкрепата на онези, които ще бъдат повлияни от ОР, 
7) Разработване на план за осъществяване на ОР,  
8) Изпълнение на плана за ОР, 
9) Мониторнинг, оценка и контрол. 
 
Изредените стъпки са разработени, за да помогнат на ръководителите на ОР да следят процеса на 
ОР. Друг полезен подход при планирането и осъществяването на ОР е да разглеждаме процеса на 
ОР като процес на организационна промяна. Според този подход (Lewin, 1958), има три основни 
етапа: „размразяване – промяна – замразяване”. По време на етапа на размразяване нуждите от 
промяна стават видими, осъществява се предварителен анализ и бива разработен план за действие, 
по който да се работи през втория етап. По време на етапа на промяна биват осъществени 
дейностите по промяна, залага се „нова” организация. По време на този втори етап се случва 
обхватен процес на учене: служителите в организацията се учат да се чувстват удобно в „бъдещата” 
организация, да свикват с новите правила и процедури; заинтересованите страни и ползвателите 
заучават нови и подобрени начини за взаимодействие с организацията. Докато тече този етап 
успоредно бива осъществявана цялостна оценка на случващото се, заключенията от която могат да 
доведат до промени в плана за изпълнение. В такъв случай самият процес на промяна изисква 
модифициране. По време на третия етап променената структура започва да работи според новия 
модел. Налице са променена структура, култура на организацията и оперативни правила. В 
зависимост от резултатите от оценката на този и след този трети етап, могат да настъпят промени 
във втория етап, което означава, че целият процес може да започне наново. 
 
Има много и различни начини за разработване на план за ОР. Методът сам по себе си не е от 
голямо значение. Важно е, обаче, методът да бъде един и същ по време на разработването и по 
време на осъществяването на етапите на ОР. 
 
В последващото описание на методологията 9-те стъпки, представени по-горе, ще бъдат засегнати в 
различна степен. Стъпки 1-4 вече бяха представени в точка 1 и 2. Трябва да бъде подчертан един 
важен аспект на процеса на планиране на ОР. Етапът на планиране трябва да бъде ограничен във 
времето. Например, поставянето на цели не трябва да отнема повече от няколко дни. Оценката на 
потребностите също трябва да бъде ограничена времево дори да се наложи целите да бъдат 
променени според резултатите от вътрешния и външния анализи. По-лошото от плахия и уязвим 
процес на ОР е този процес изобщо да не започне. Колко време ще отнеме процесът на планиране 
зависи от конкретния случай.  
 
Стъпките от 5) до 9) ще бъдат представени по-долу. 
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Преди разработване на план за осъществяване, на основата на резултатите от вътрешния и 
външния анализи трябва да бъдат идентифицирани различните алтернативи за осъществяване на 
ОР. Тези потенциални алтернативи се основават на особеностите на конкретната организация и 
зависят от аспекти като: 

• Културните ценности са едновременно издръжливи, но и поддаващи се на промяна. Тяхното 
съдържание може да претърпи много малко промени за дълъг период от време, в също 
време те биват повлияни от начините, по които хората ги възприемат, 

• Различните общности оценяват по различен начин една и съща културна ценност, 
• Продуцирането на културни ценности изисква вложения, които могат да бъдат възвърнати 

след много дълъг период от време, 
• Някои културни ценности са интересни само за ограничена публика, но те трябва да бъдат 

опазвани и представяни. 
 
Каквито и да са целите, специфична цел може да бъде постигната по различни начини. Например, 
да бъде намален с 25% съставът на един отдел в организацията. Тази цел може да бъде постигната 
чрез средствата на: а) намаляване на броя на служителите; б) изменения в структурата на 
организацията; в) разделяне на организацията. Друга цел би била да се постигне по-добро 
разбиране и приемане на мисията на организацията от нейните служители. Тази цел може да бъде 
постигната чрез средствата на: а) организиране на серия от събития в сферата на „Човешките 
ресурси” (изграждане на екип, тренинги за „меки” умения); б) установяване на система за срещи 
между ръководителите и служителите; в) изменения в системите на комуникация и процедурите в 
организацията. 
 
Всяка от посочените по-горе алтернативи е реалистична, но ОР трябва да се концентрира само 
върху една от тях. Важно е ръководителят да бъде наясно в тази фаза, че има повече от един 
възможни подходи за реализиране на целите на ОР. Алтернативите са резултат от анализа на 
потребностите и вътрешния/външния анализи. Решението коя алтернатива да бъде реализирана 
трябва да бъде взето също на основата на резултатите от анализите. Решението трябва да бъде 
според онази алтернатива, която е свързана с най-малък риск от провал. Процесът на вземане на 
решението трябва да включи ограничен брой хора (експерти, членове на управляващия съвет и др.), 
като бъдат използвани инструменти и техники като фокус група, Делфи група, оценка на експерт, 
оценка на риска, статистически анализи и др. 
 
Избраната алтернатива трябва да бъде комуникирана с онези, върху които тя ще окаже влияние, за 
да бъде спечелена тяхната подкрепа за ОР. Процесът на ОР ще изисква финансови и материални 
ресурси, време, а неуспехът е възможен. Поради тези причини, идентифицираните заинтересовани 
страни, ползвателите (актуални и потенциални) на услугите, които организацията предлага, 
служителите в организацията трябва да бъдат информирани за ОР. Спечелването на подкрепа от 
страна на онези, които ще бъдат повлияни от промените, може да бъде подобно на онова, което се 
прави в сферата на маркетинга и връзките с обществеността. По време на този етап, процесът на 
ОР трябва да бъде комуникиран и разяснен както вътре, така и вън от организацията. 
 
Една от заинтересованите страни може да предложи финансова подкрепа, друга – лобиране пред 
онези, които вземат политическите решения, трета страна може да прокара пътя към специфична 
целева група. Ако бъдещият процес на ОР не бъде преработен за заинтересованите страни по 
начин, по който у тях да бъде създадено чувство на „притежание” по отношение на случващото се, 
то целият процес е безполезен и ще срещне много силна опозиция. Ако заинтересованите страни 
чувстват удовлетворение от ОР, те ще предложат своята подкрепа – морална, финансова, 
материална.  
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Необходимо е служителите да приемат бъдещите процеси: някои служители може би ще бъдат 
отстранени, а други повишени. Поради тези причини е необходимо служителите или да възприемат 
ОР, или да разберат, че не са необходими повече на организацията. Необходимо е служителите да 
имат задълбочено разбиране за безвъзвратността на ОР. Когато служителите не разбират целите на 
ОР, те може би ще се съпротивляват срещу него. Ако те разберат и приемат това, което ще се случи, 
служителите могат да се превърнат в едни от най-силните поддръжници на процеса на ОР. 
 
Ползвателите на услугите на организацията трябва да знаят, че организацията ще разработва нови 
подходи в рамките на осъществяваните дейности, че някои отдели в организацията може да бъдат 
премахнати, че организацията може да се раздели и някои от досега извършваните дейности ще 
бъдат извършвани от отделената организация. Ако ползвателите не бъдат уведомени за промените, 
те лесно може да се пренасочат към друга организация, предлагаща същите услуги или просто да се 
откажат от тези услуги. За да не бъде загубена публиката, трябва да бъдат използвани инструменти 
и техники от маркетинга и връзките с обществеността. 
 
За да се спечели подкрепата на онези, които ще бъдат повлияни, ще бъдат използвани различни 
инструменти и техники. Например: прес-съобщения, организиране на специални събития, 
принтирани материали, интервюта, въпросници, работни групи, срещи, преговори, убеждаване, 
създаване на система на поощрения и санкции и др. По време на този етап е от изключително 
значение да има ежедневен мониторинг и оценка на процесите. Резултатите от оценката позволяват 
да се върнем към целите и оценката на потребностите, а също да направим, ако са нужни, 
съответните промени. 
 
На основата на постиженията от предишните етапи ще бъде разработен план за изпълнение. 
Планът за изпълнение трябва да обхваща: а) целите; б) целевата група; в) нуждите, които биват 
удовлетворявани; г) списък на дейностите и тяхната продължителност; д) очакваните резултати; е) 
необходимите ресурси; ж) план за мониторинг, оценка и координация. Планът за изпълнение трябва 
да реферира към индикатори, източници на информация, оценка на риска. Човекът, който отговаря 
за процеса на планиране, трябва да обърне внимание на факта, че ОР трябва да упражни такива 
действия в организацията, които да я направят по-адекватна на външната среда. Друг аспект, който 
може да бъде полезен, е да се обърне внимание на факта, че ОР трябва да води до интегриране на 
културната организация в местната общност, да бъде тя способна да допринася за цялостното 
развитие на местната общност. 
 
Процесът на планиране трябва да свърши с разписан план за изпълнение. Наличието на разписан 
план има няколко предимства: а) намаляване на вероятността от грешка; б) прави възможно 
осъществяването на мониторинг и оценка на процесите; в) може да се използва от заинтересованите 
страни; 
 
Планът за изпълнение може да бъде разработен като се използват инструменти като: GANTT 
диаграми, бюджет, софтуер за изработване на план и др. 
 
Тъй като ОР ще има ефект върху цялата организация, ръководителят на ОР трябва да обърне 
изключително внимание върху осъществяването на процесите, свързани с ОР. Осъществяването на 
ОР ще бъде разгледано в точка 4. 
 
По време и след приключване на процеса на ОР трябва да бъдат осъществени мониторинг, оценка и 
контрол на осъществяваните процеси. Мониторингът е процес, който протича през цялото време, в 
което биват осъществявани процесите по ОР, и той дава картина на осъществяваните процеси в 
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реално време. Мониторингът трябва да предложи набор от количествени и качествени измерители: 
брой на посетителите, брой на получените оплаквания, различните оценки в процентно изражение. 
Оценката е сравнение, което се прави между очакваните резултати и тези, които действително са 
реализирани. Оценката трябва да сравни постигнатото по ОР до определен момент с онова, което е 
било планирано да се случи до същия този момент. Оценката ще покаже кои са (ако има такива) 
отклоненията в графика и плана. Контрол е интервенцията, чрез която ще бъдат предприети 
подходящите мерки, за да бъде запазено осъществяването на дейностите в планираните 
ограничения. Понякога контролните мерки може да доведат до малки промени в първоначалния 
план за изпълнение и цялостния процес на ОР трябва да бъде премислен. Инструментите за 
мониторинг, оценка и контрол могат да бъдат: въпросници, отчетни листове, сравнителен анализ, 
анализ на ползите и разходите и др.  
 
Всички етапи по-горе са описани логически, което не означава непременно хронологично. От 
практическа гледна точка, някои етапи могат да бъдат по-видими от други. Важното в случая е, че 
ОР може да бъде успешно осъществено само чрез използването на метод. 
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4. Осъществяване на ОР 
 
Специално внимание трябва да бъде обърнато на етапа на осъществяване на ОР. Дори много добре 
планирани процеси на ОР се провалят при грешки в изпълнението. Успешен процес на 
осъществяване на ОР има, когато: 

• Бъде разработен „учебен план”, за да се улеснят процесите на учене в „новата” организация, 
• Бъде включена специализирана експертиза, за да подпомогне осъществяването на някои от 

дейностите, 
• Очакваното ниво на успех е умерено, 
• Парите сами по себе си не са толкова важни, колкото тяхната навременност и способността 

да се сдобиваме с тях, 
• Планираните цели биват променяни, когато ситуацията го изисква, 
• Благоприятна култура не означава само „висока” култура” 
• Взето е предвид, че лоялността на ползвателите на културни продукти/услуги може да бъде 

постигната трудно и много лесно загубена, 
• Всяка дейност трябва да бъде осъществявана по подходящ начин, за да се постигнат 

планираните резултати, 
• Нивото на подкрепа от страна на заинтересованите страни е високо по време на целия 

процес, 
• Крайните срокове се спазват. 

 
ОР е най-вече процес на учене, който е насочен едновременно навътре в организацията и навън от 
организацията. Вътре в организацията служителите ще запознаят с мисията на организацията, с 
новите правила за поведение и работа, с изменената структура, с новите процедури. Навън от 
организацията заинтересованите страни, публиката, конкурентите и доставчиците ще се научат как 
да взаимодействат с изменена организация с ново поведение. 
 
По време на етапа на изпълнение биват осъществени планираните дейности:  
- обучения за служителите, 
- срещи със заинтересованите страни, 
- маркетинг дейности, 
- преговори със служителите, 
- срещи със служителите, 
- придобиването на движимо имущество – културни предмети и техническо оборудване, 
- въвеждането на нови устройства, 
- срещи със заинтересованите страни, 
- вътрешен и външен маркетинг. 
 
В осъществяването на ОР трябва да бъде запазен балансът между културната особеност на 
организацията и техническите изисквания на процеса на ОР. От техническа гледна точка, 
осъществяването е стриктно придържане към плана. Дейностите трябва да бъдат реализирани по 
начина, по който са планирани, продължителността на всяка работна поредица трябва да бъде 
според графика, реализираните резултатит трябва да бъдат очакваните резултати. От друга страна, 
възможно е културните/артистичните компоненти от дейностите на организацията да бъдат в 
противоречие с разработения план за ОР: репетициите за ново представление може да изискват 
повече от планираното време, възможно е някои от изпълнителите да се разболеят, 
археологическите разкопки може да се забавят пораби лоши метереологични условия, писателят 
може да се забави с предаването на книгата, художникът променя настроението си и картините не са 
изложени в предвиденото за изложбата време. 
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В зависимост от целите на плана за ОР, прилагащият плана може да срещне различни трудности 
като закъснения, липсата на ресурси, напускане на служители, откази от вземащите решения на по-
високо равнище извън организацията. Ако целта на ОР е да бъде подобрено отношението между 
мисията и приемането й от служителите, то текучеството сред служителите би могло да изложи на 
риск цялостното изпълнение на план-графика, тъй като новите служители имат нужда първо да 
свикнат с новото работно място и ще бъдат готови да се интегрират. В такъв случай, едно възможно 
решение е да се проведе процес по набиране на служители по начин, по който работодателят може 
да избере кандидати, които приемат и се чувстват удобно с мисията на организацията. 
 
Ако цел на ОР е да предлага услуги, адаптирани в по-голяма степен към потребностите на местната 
общност, появата на конкурентна организация може да „открадне” постоянните посетителите. Тази 
ситуация може да обърне цялостния процес на преработване на дизайна на ОР в безсмислен труд. 
Осъществяващият ОР трябва да се върне към разработените алтернативи и да опита да 
идентифицира нов подход, за да бъде завършено изпълнението на ОР. 
 
Възможно е да открием, че две различни организации осъществяват процеси на ОР с една и съща 
цел да създадат по-добра работна среда за своите служители. Дори организациите да работят в 
една и съща сфера (музеи, театри, др.), дори да нямат различен статут (държавни, общински, 
частни), осъществяването на ОР може да протече по съвсем различен начин. 
 
Ръководителите на ОР могат да използват като работно средство най-вече плана за изпълнение. 
Ръководство как да се осъществи един план няма. Вероятно най-доброто правило е да се спазва 
времевия график, да бъдеш способен да се откажеш от идея, чието изпълнение е отнело вече 
твърде много време или твърде много финансови средства.  
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5. Характеристики на ръководителите на ОР  
 
ОР цели в края на процесите организацията да бъде по-адаптивна към своята среда, да бъде 
способна да допринася за цялостното развитие на местните общности. Културните организации не 
са само пазители на културното наследство или доставчици на забавление. Културните организации 
са от много гледни точки доставчици на неформално и самостоятелно учене за своите ползватели. 
Тази тяхна черта не се осъзнава много пълно дори вътре в самите организации. 
 
Ръководителите на ОР е добре да разбират, че културната организация създава и осигурява на 
своите ползватели образователна среда. А за да се случи това, самата организация трябва да се 
превърне в среда за непрекъснато образование на своите служители и ръководители. Ако 
ръководителите на организациите не са склонни да виждат ограниченията в собственото си 
мислене, те трудно биха могли да помогнат на своята организация да се превърне в по-творчески 
мислеща, когато става въпрос да се предлагат по-добри или по-разнообразни културни 
продукти/услуги. Ръководителите на ОР трябва да направят така, че организациите, които 
ръководят, да учат активно от своите ползватели какво и как да им доставят подходящите услуги и 
продукти.  
 
От друга страна, културните организации не само образоват, но и комуникират различни идеи и 
познания. Проучването, проведено в рамките на проект CONNECTION показа, че културните 
организации комуникират твърде малко и не много успешно. Има липса на комуникация както между 
организацията и други страни, така и вътре в самата организация. Обикновено това се случва, когато 
в организацията няма подходящи системи за комуникация.  
 
Ръководителят на ОР трябва да бъде способен да комуникира, а не просто да изпраща и получава 
съобщения. Ръководителят трябва да има добри познания по комуникационни системи, как те 
работят, как могат да бъдат създадени. 
 
Ръководителят на ОР се нуждае от развити умения за водене на преговори, за да може да спечели 
подходяща и активна подкрепа от заинтересованите страни, външни на организацията. Освен това, 
уменията за водене на преговори са нужни, за да бъдат убедени служителите в приемането на 
целите на ОР.  
 
Ръководителят на ОР се нуждае от умения за управление на дългосрочни бюджети. ОР е процес, 
който може да продължи с години. Добри умения за боравене с пари в оборот са наложителни. 
 
Ръководителят на ОР се нуждае от добри мениджърски умения и способност да разбира културните 
сфери на дейност на организацията. Музеят е различен от библиотеката, която от своя страна не е 
подобна на театъра или операта. Тези различия трябва да бъдат разбрани, за да бъде 
ръководителят способен да адаптира различни управленски инструменти според спецификата на 
организацията. 
 
Ръководителят на ОР се нуждае от силни лидерски умения и компетентности, за да бъде способен 
да поведе целия състав служители през процеса на ОР. Освен това, ръководителят на ОР трябва да 
бъде много иновативен и креативен, за да предвиди потребностите и изискванията, които 
посетителите на организацията ще имат утре. 
 
Тъй като няма рецепта за ОР, няма и типични ръководители на ОР. Най-добрите ръководители на 
ОР са онези, които правят така, че тяхната организация да стане по-интегрирана в местната 
общност. 
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IV. МЕТОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА 
ВЪЗРАСТНИ 
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1. Културните организации като доставчици на образователни услуги за възрастни 
 
Образованието в културните организации традиционно обхваща неформалното и 
самостоятелното учене, и по своя характер е непрофесионално, т.е. не е директно обвързано с 
пазара на труда и не изисква някаква конкретна степен на квалификация пред желаещите да се 
включат в учебен процес. Целите на непрофесионалното образование са да въвлече обучаемия в 
реализирането на лични, социални, граждански и културни цели, да популяризира социалното 
включване и общуването. Места, които предоставят възможности за включване в процес на 
продължаващо образование от този тип, могат да бъдат културни центрове и центрове за отдих, 
читалища, библиотеки, музеи, виртуалното пространство и др. 
 
В рамките на процес на неформално непрофесионално обучение се работи по всякакви теми от 
социалната сфера (околна среда, историческо наследство, здраве, застаряване, престъпност, 
бедност, родителство), културната сфера (изкуства, занаяти, кухня, танци, езици, литература, меди, 
музика, театър), и политиката (общностно развитие, демократично участие, право, международни 
отношения, история). 
 
Друго понятие, с помощта на което ще очертаем рамката на образователните дейности в културните 
организации, е социо-културна анимация, което обхваща широк спектър от културни, 
образователни, ориентирани към общността дейности, които са насочени към личностно развитие, 
социална промяна или и двете, като акцентът е подобряване на благополучието на хората. Двете 
най-важни цели в социо-културните и образователните дейности, насочени към възрастните са: 1) 
обучение, развиване на определени възможности за учене, самоизява и познания в конкретни 
сфери; 2) популяризиране на активното и пасивното участие в изкуството и културата чрез 
организиране на артистични дейности, образователна подкрепа и популяризиране на културни 
събития.  
 
По отношение на най-общата дефиниция на образованието за възрастни в културните организации 
има постигнато съгласие. Основните точки на несъгласие и предмет на дебати сред специалистите в 
сферата са подходите, начините, средствата, техниките, които биват използвани в предоставянето 
на образователните услуги. 
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1.1 Образователни подходи в културните организации 
Образованието в културните органзиации преминава през парадигмална промяна, един умален 
модел на промените в нашето общество по отношение на индивидуалните и социалните поведения 
и взаимоотношения. Дебатите се водят по оста: 1) от центрирано върху съдържанието/предмета 
образование към центрирано върху обучаемия/потребителя образование; 2) от образование, според 
което знанието и експертизата са „тук”, а потребителите са публика „там”, към подход, при който 
експертизата на специалистите в културната сфера е само една малка част от експертизата, 
съществуваща на ниво общност, а потребителите са едновременно „тук” и „там”.  
 
Подходите основани на социалния конструктивизъм поставят акцент върху значимостта на културата 
и контекста за конструирането на разбирането и знанията, които биват изграждани на основата на 
това разбиране. В учебния процес от изключително голямо значение е както непосредствения 
контекст, в който се осъществява ученето, така и по-широкия социален контекст, който участниците 
носят със себе си, включвайки се в учебните занимания. Поради значимостта на тези контексти, е от 
голямо значение сътрудничество между отделните обучаеми, а също между обучаемите и 
обществото. Социалноконструктивисткият подход е много подходящ в образованието за възрастни, 
доколкото при него са отразени до голяма степен принципите и допусканията по отношение на 
възрастните като специфична група обучаеми: 
 

• Възрастните обучаеми привнасят огромен опит в своята учебна среда. Обучителите могат 
да използват това като ресурс. 

• Възрастните очакват да имат огромно влияние върху онова, в което ще бъдат обучавани, а 
също върху начина, по който ще бъдат обучавани. 

• Активното участие на обучаемите трябва да бъде целенасочено насърчавано, което 
означава да му се отдели внимание по време на разработването и впоследствие при 
провеждане на образователните програми. 

• Възрастните имат потребност да виждат приложимостта на наученото и са ориентирани към 
разрешаването на проблемни ситуации. 

• Възрастните обучаеми очакват да имат влияние върху начина, по който обучението ще бъде 
оценено. 

• Възрастните очакват от организаторите на обучението да се съобразяват с обратната 
връзка, която им се дава. 

 
Някои насоки и препоръки за разработване и реализиране на образователни програми: 

• Възрастните привнасят многообразни перспективи в учебната ситуация, дължащи се на 
тяхната религия, пол, етнически произход, класа, възраст, физически особености и др. 
Направете така, че в обучителната програма тези многобразни перспективи да бъдат 
разпознати като ценен ресурс. 

• Възрастните носят както своя личен опит, така и опита на социалните групи, на които 
принадлежи. Направете така, че този опит да бъде оценен и използван като основа за учене 
и самооценка. 

• Създайте среда, в която участниците да могат да изразяват несъгласие със своя 
обучител/инструктор/фасилитатор. Не изисквайте от участниците да се съгласяват по 
конкретна гледна точка или „факт”. 

• Имайте предвид различията в позиционирането на участниците един спрямо друг, а също по 
отношение на знанията, които притежават, уменията да мислят критично и анализират 
резултати и т.н. Ако планирате да ги използвате по време на обучението, създайте 
възможности тези умения да бъдат развивани по време на курса, а не само изисквани. 
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• Създайте дейности, в които се осъществява активно учене, като например: изпълняване 
и/или документиране на различни задачи и експерименти, провеждане на тестове за 
измерване на способностите, интересите и нагласите. 

• Дефинирайте и използвайте стратегии за стимулиране на контрола и чувството за контрол у 
участниците като например: създайте групи, в които участниците да учат един от друг, 
периодично преглеждайте целите и задачите на обучителната програма, насърчавайте и 
подкрепяйте сътрудничеството, за да давате възможност на участниците да говорят за себе 
си. 

 
В сферата на образованието за възрастни има огромно разнообразие. Всеки възрастен е 
различен, а също познавателните стилове, стиловете на учене, психологията, културата, 
личността. Въпреки това, ако обучителите на възрастни са готови да слушат обучаемите, те ще 
открият онова, което им е нужно да знаят, за да осъществят центрирано върху обучаващия се 
учене. 
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1.2 Образователни методи, насърчаващи активното учене и социалния конструктивизъм 
Проучванията и наблюденията постоянно потвърждават, че ученето, основано на открития, 
експерименти и групова работа са основните модели на учене, използвани в неформалното 
обучение; а метафората, драматизирането, играта и рефлексията са основните носители на 
учебното съдържание и развиването на умения. 
 
 
Представената по-долу серия от образователни методи не е изчерпателна; много други методи 
могат да бъдат открити, ако се консултираме до теорията и практиката по отношение на 
образованието за възрастни. Още повече, всеки от тези методи може да бъде реализиран по 
разнообразни начини и дори по посока комбинирането им. методите са подбрани според това, че 
имат най-голям потенциал да подпомогнат обучителите в създаването на въвличащи, забавляващи, 
информиращи и освободени от формалност образователни програми за възрастни. 
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РОЛЕВА ИГРА 
 
Описание на метода: 
Ролевата игра може да бъде определена като техника, според която на участниците се задават реален или изкуствен 
контекст, експериментални състояния и обстоятелства. Включва двама или повече участници, на които се раздават 
роли, които да изиграят като вземат предвид информацията, която са получили: описание на всяка от ролите, 
включващо цели, грижи, отговорности, емоции и т.н.; общо описание на ситуацията и проблемите, които всеки от 
участниците среща. Участниците развиват стратегии за поведение и осмисляне на ситуацията, а също възможни 
решения за разрешаване или анализ на ситуацията. Участниците научават възможните реакции на отсрещната страна, 
а също се научават да предвиждат тези реакции. В крайна сметка, тази тази техника води до осъществено от 
участниците самостоятелно учене за възможните резултати в една ситуация, а също помага за разбирането на другата 
гледна точка по отношение на конкретен проблем. Сесията завършва с дискусия и оценка от страна на участниците. 
 
Цели на ролевата игра като обучителна техника:  

1. Помага за разбирането как действаме ефективно в дадена ситуация; 
2. Помага за развиване на междуличностните отношения;  
3. Помага като предоставя възможност за открития по отношение на модели в поведението на другите; 
4. Помага за предвиждане на реакциите на другата страна; 
5. Помага за по-добро разбиране на проблемните моменти, когато трябва да се вземе решение;  
6. Помага за по-доброто разбиране на предмета на професионална дейност;  
7. Помага за развиване на по-качествена комуникация, лидерство, управление. 

 
Характеристики на ролевата игра: 

• Учене чрез правене – Доколкото участникът играе определена роля в конкретни обстоятелства, то той/тя учи 
практически и придобива разбиране за умениятата, които са нужни за разрешаване на проблемната ситуация. 

• Учене чрез имитация – Докато играе своята роля, обучаващият се получава впечатления за другата личност 
(неговият герой) и полага усилия да включи и направи преобладаващи всички черти от характера, свързани с 
тази роля. Така той получава възможност да разбере, анализира и рефлектира върху възприятието и 
поведението на друг човек; 

• Учене чрез наблюдение и обратна връзка – Този метод помага в двойното учене: учене и укрепване на 
концепти, но и разбиране за роли. Този подход помага развиването на способност за вземане на решения, 
лидерски и управленски умения; 

• Учене чрез анализ и концептуалириане – Ролята, която е изиграл участникът, му помага да анализира 
разнообразните умения, включени в извършването на конкретната работа, а по този начин помага за по-
широкото разбиране и ясен общ поглед върху задачата. 

 
Примери как този метод може да бъде използван в неформалното учене: 
Ролевата игра като метод е в основата на разработването на много типове образователни и обучителни дейности: 

• Историческа възстановка: участниците опитват да възстановят някои аспекти на конкретно историческо 
събитие или период. Има различни проявления: 1) „жива история” – потретиране на начина на живот в 
конкретен период; 2) „демонстриране на битка” – демонстриране на основна тактика и техники за маневриране; 
3) „възстановка на битка” – имитиране на оригиналния ход на събитията по време на конкретна битка; 

• Психодрама: обучителна техника, която включва изиграване на емоции и ментални състояния. Разновидност 
на тази техника е т.нар „Плейбек-театър”, известен още като „игра на случки” или „импровизационен театър”; 

• Форум-театър: целите на този тип театър могат да бъдат разглеждани едновременно като артистични и 
образователни; използва се в работата с чувствителни теми за общността или обществото; по време на 
театралното изпълнение, актьори и зрители могат да се намесят и да спрат действието. Обикновено това са 
моменти, в които някой от участниците е подтискан или дискриминиран по някакъв начин. Зрителите могат да 
предложат на актьорите друг тип поведение, което да доведе до различни резултати. По този начин бива 
стимулирана индивидуалната и груповата рефлексия върху конкретен проблем. 

Културните институции могат да разработят сценарии за посетителите, основани на ролевата игра, които да използват 
като придружаваща мярка към временните или постоянните изложби, например. Сценарият може да включва 
специфична роля, изискваща изпълнението на определени задачи, следвайки предначертана посока в пространството 
на изложбата. 
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СКЕЛЕТНА СТРУКТУРА 
 
Описание на метода: 
Методът скелетна структура загатва за овластяване на обучаемия чрез издигане на неговия авторитет в 
собствените му очи. В самото начало бива определена задача, която той би трябвало да изпълни, но изпитва 
затруднения; след това на обучаемия се дава разработена от обучителя структура, която да следва, за да 
реализира задачата. След реализирането на тази задача бива поставена нова задача, отново с 
придружаваща я структура. И впоследствие отново задача + структура. Използвайки получените от 
предишни задачи структури, обучаемите могат да започнат да определят сами структурата, която да следват 
с цел реализиране на задачата. С насрастване на чувството за контрол върху процеса на учене, те могат да 
адаптират структурите, с които разполагат, към разнообразни ситуации. Дейностите обхванати в 
инструкцията са с една степен на по-високо ниво от това, което обучаемият може да направи сам.  
 
Цели на скелетната структура като обучителна техника:  

1. Предоставя ясна насока и намалява объркването сред обучаемите: обучителите предвиждат 
проблеми, които обучаемите може да срещнат, и разработват инструкция в стъпки, от която става 
ясно какво трябва да се направи, за да посрещнат очакванията; 

2. Изяснява целта: по този начин обучаемите са подпомогнати да разберат защо правят това, което 
правят, и защо е важно; 

3. Задържа вниманието върху задачата: чрез осигуряване на структура, подобен тип занимание 
предоставя пътеки за обучаемите. Обучаемият може да взема решения по коя пътека да поеме и на 
какво да обръща внимание по протежението на тази пътека, но те не могат да се отклоняват от 
пътеката, която веднъж е избрана като задача; 

4. Изяснява очакванията и включва оценката и обратната връзка: очакванията са ясни от самото 
начало на дейността, доколкото на обучаемия са показани примери и стандарти за изпълнение; 

5. Насочва обучаемите към ценни източници: обучителите предоставят източници, за да намалят 
объркването и чувството за безпомощност; 

6. Намалява несигурността, а също вероятността от изненада и разочарование: обучителите тестват 
своите обучителни сесии, за да идентифицират възможни проблемни зони, а после ги преработват, 
за да елиминират трудностите. 

 
Характеристики на скелетната структура: 
Инструкцията чрез скелетна структура бива използвана в учебен процес, ориентиран към разрешаването на 
проблем. Подобен учебен процес е ценен с това, че обучаемите биват непосредствено стимулирани да учат 
как да учат. 
 
Примери как този метод може да бъде използван в неформалното учене: 
Методът е много успешен в ориентирана към практиката учебна среда; полезен е за развиването на всякакви 
умения и нагласи. Някои примери: 

• Програми за изучаване на артистични умения и занаячийски техники; 
• Програми за личностно развитие. 
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ПРАКСИС 
 
Описание на метода: 
Праксис е дума с старогръцки произход за дейност, която се осъществява с рефлексия. Идеята за „правене” по 
време на ученето е широко препоръчван подход за обучение на възрастни и деца, въпреки, елементът на активно 
участие и сътрудничество често е изтъкван като една от разликите между образователните дейности за деца и тези 
за възрастни. Възрастните, които се завръщат към учебната среда, биха искали да виждат как теорията е свързана 
с практическото приложение. И един начин да се прави докато се учи е да се развиват умения чрез разрешаване на 
проблем. Друг подобен начин е да се предостави преживяване, което да позволи на участниците да изградят 
собствено познание върху ситуацията. 
 
Този метод за образование на възрастни поставя ученето през целия живот и възрастния обучаем в обществения 
контекст и припознава обучаемия и познанието като закрепени в него. Специално внимание е поставено върху три 
ключови задачи пред обучаемия: съзнателност, правене и рефлексия върху правенето. Методът може да бъде 
използван по два различни начина: чрез рефлектиране и без рефлектиране. Праксис без рефлектиране се използва 
за изработването на рутинен механизъм. Чрез рефлектиране се използва за провокиране на обучаемите с цел 
разбъркане на улегнали нагласи и така да придобият свеж поглед към света наоколо. По този начин праксисът 
подпомага хората да се преборят с дълбоко вкоренени разбирания. 
 
В процеса на работа с този метод обучаемите първо изслушват мненията на експертите, обяснение и 
демонстриране на феномена или компетентността, която трябва да бъде развита. В следващата фаза обучаемите 
ще провеждат експерименти и упражнения, релевантни на темата или сферата, ще работят индивидуално, 
колективно или в сътрудничество, под насоката на експерт. Резултатът от  
 
Цели на праксиса като обучителна техника: 

1. Помага на обучаемите да развият голямо количество от качествено знание за кратък период от време; 
2. Изследва потенциала на обучаемите да работят рефлективно върху своята мисловност и нагласи; 
3. Прави възможен момента на диалектична промяна у обучаемите, насочвайки ги през процес на изследване 

на идеите и вярванията чрез средствата на рационалността. 
 
Характеристики на праксиса: 
Особеност на практиса е, че обучаемите придобиват познание чрез процес на творческо усвояване, а не чрез 
индоктриниране или предаване от авторитет. Праксисът може да бъде използван в развиването на професионални 
умения (например, в мениджмънта, инженерството и медицината), а също за намеси на ниво група или общност. В 
този контекст обучаемият има роля на фасилитатор, а не на учител или някой предаващ знанието. 
 
Примери как този метод може да бъде използван в неформалното учене: 
Освен приложимостта в развиването на професионални умения, включително в сферата на технологиите, праксисът 
може да бъде успешно използван, за да посрещне проблеми, възникнали в различни социални и културни контексти: 

• Работа с маргинализирани групи: хора дискриминирани на основата на пол, етнически произход, сексуална 
ориентация или религиозни практики, а също хора в риск от социално изключване поради икономически или 
социални причини. Методът в този контекст трябва да бъде чувствителен към различията, които 
съществуват между участниците по отношение на тяхната лична история или историята на групата, на 
която принадлежат. Внимание трябва да бъде обърнато върху елементите, които създават рамката, в която 
протича процеса. В този тип процес и обучаемите, и обучителите трябва да бъдат саморефлексивни и 
самокритични; 

• Включващо видео: включва набор от техники, използвани за разработване на проект и създаване на филм 
от обучаемите. Методът помага на групата и отделните обучаеми да се справят с различни проблеми, а 
също така повишаване на общественото съзнание и популяризирането на тези проблеми в рамките на 
групата и извън нея. Филмът бива изготвян изцяло от групата на обучаемите с подкрепа, оказвана само по 
технически въпроси. След приключването на филма той бива използван за основа на дискусии и дебати, 
включващи само групата или групата и публиката на филма. 
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ГРУПОВА РАБОТА 
 
Описание на метода: 
Като метод за образование на възрастни груповата работа включва извършването на структурирани задачи 
от ясно определена група. Задачата се дава от обучителя, а понякога и от отделните членове в групата, но 
начинът, по който ще бъде изпълнена задачата, е избор, който участниците трябва да направят. Обучителят 
задава само най-общата рамка, в която ще се случи реализацията. Групата има пълен контрол върху 
груповите процеси и взаимодействията. В зависимост от наличните ресурси, измерението на задачата и 
нивото й на трудност, в образователния процес трябва да се вземат предвид принципите за формиране на 
групата, етапите на груповия процес, а също влиянието на групата върху отделните участници и обучителния 
процес. Резултатите от груповата работа биват обсъждани като постижение на цялата група и от 
перспективата на групата, а не като принос на отделни участници. 
 
Цели на груповата работа като обучителна техника: 

1. Предоставя на възрастните обучаеми ценна информация и компетентности, които се придобиват 
основно чрез общуване и взаимодействие; 

2. Подпомага за развиването на по-добра комуникация и познание за другите участници; 
3. Създава групово сцепление, доколкото ориентира усилията на групата към изпълнението на обща 

задача; 
4. Предоставя на участниците възможност да противопоставят своите гледни точки върху конкретна 

тема или задача, а също да влязат в дискусия или дебат; 
5. Развива познания чрез откриване на индивидуалните ресурси, с които разполага всеки отделен 

участник под формата на личностови особености, а също чрез надграждането върху тях. 
 
Характеристики на груповата работа: 
Една от ползите от груповата работа е, че подобрява социалната интеграция, а на последната се гледа като 
на имаща значителен положителен ефект върху задържането на придобитото знание. Малка група от 
равностойни участници, които са на едно и също ниво на кариерно развитие, създават социална среда с 
мотивиращ ефект върху постоянството и упорството. Извличането от опита, уменията и ценностите на 
участниците е припознато като значимо и основополагащо за образованието за възрастни. Груповата работа 
позаволява на възрастните да правят такова извличане и обогатяване.  
 
Примери как този метод може да бъде използван в неформалното учене: 
Груповата работа може да бъде използвана в преподаването на разнообразни теми и компетентности. Както 
резултатите от проучването посочват, клиентите на културните институции предпочитат възможността да 
развиват своите взаимоотношения с конкретната институция като част от групов процес пред възможността 
да правят това на индивидуална основа. Културните организации трябва да обръщат повече внимание на 
груповите дейности и на възможностите за групова работа, когато планират услугите, насочени към 
възрастната публика. 
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ДИАЛОГ 

Описание на метода: 
Особено ценни за възрастните обучаеми са въпроси, които им позволяват да интерпретират и интегрират 
факти от своя опит. Диалогът обаче лесно може да излезе от темата и затова е нужно формулирането на 
правила. Тези правила могат да включват теми като: вдигане на ръка, изчакване, кога диалогът не е 
подходящ и т.н. Важно е също така да се насърчава активното участие, а също издигането на разнообразни 
гледни точки. 
 
Не е задължително диалогът да бъде ограничаван до класната стая. Интернет предоставя чудесни 
възможности за поддържането на диалог като ни позволява да изнесем и потърсим сътрудничество в 
разрешаването на проблем извън непосредствената общност на учещите, по посоката на една по-голяма, 
мултикултурна общност.  
 
Особен акцент се поставя върху комуникацията между самите участниците, а също между участниците от 
една страна и обучителя от друга страна. Могат да бъдат разграничени 4 типа комуникационна и диалогична 
среда: 

• Дискусия (лице-в-лице или чрез е-мейл); 
• Дебат (разглеждане на конкретен случай от конкретни гледни точки); 
• Изследване (поставяне на въпрос от страна на обучителя и конструиране на отговор от страна на 

обучаемите); 
• Мозъчна атака (генериране на идеи без критикуването им); 

В идеалния случай, по време на учебния процес обучителят използва различни типове комуникация, а не 
само един. 
 
Примери как този метод може да бъде използван в неформалното учене: 
Един от подходите, използващи формата на диалога, е теорията за „осъвестяването” на паоло Фрейре. 
Фокусът в този метод е върху повишаване на съзнанието на обучаващия се , който по този начин започва да 
поставя под въпрос, а също да изследва определен контекст или проблем чрез диалог, самоосъзнаване, и 
общуване с обучителя. Приложен е в програмите за ограмотяване, методът на „осъвестяването” има 4 етапа. 
Първият се състои в идентифицирането на онези фактори, които се явяват ограничители пред придобиването 
на желаните умения, а също идентифицирането на елементите, които могат да подпомогнат групата. 
Обучителят избира противоречиви елементи от контекста, дефинира тематично съдържание за тези 
елементи и ги използва в следващия етап, в който участниците чрез рефлексия и диалог, са подпомогнати да 
намерят своето място и роля в това противоречие от елементи. В последния етап темите са превърнати в 
обучителни стратегии или стратегии за учене, адаптирани към потребностите на обучаемите. Целият процес 
се провежда под формата на диалог и общуване между обучителя и обучаемите, а също между самите 
обучаеми. 
 
Друг подход е т.н. Жива библиотека, вид образователна дейност, в която се използват лични свидетелства на 
хора относно техните преживявания и опит, условията на живот и условия за учене. Този подход е разработен 
на основата на друг по-популярен метод, този на поканения експерт (експерт е индивид със специфични 
компетентности, на който е позволено да влиза свободно в диалог с обучаемите и по този начин да отговаря 
на техните специфични потребности от информация). Иновативният елемент в метода „жива библиотека” е, 
че полето на работа е в разрешаването на социални и културни проблеми, а в ролята на експерти влизат 
всички онези хора, които работят в проблемни области като имигранти, хора с физически и ментални 
увреждания, хора, които биват дискриминирани или са изправени пред други трудности и т.н. 

 

 



 41 

 

2. Образователни подходи 

В този раздел ще бъдат представени четири образователни подхода, уместни в работата с 
възрастни обучаеми във формална и неформална среда. Целта е да бъде постигнато по-добро 
разбиране за начините, по които всеки един от тези подхода оказва влияние върху обучаемите, и как 
подходите да бъдат използвани за най-голяма полза на обучаемите. Четирите подхода посочени тук 
са по-скоро взаимодопълващи се отколкото взаимоизключващи се и могат успешно да бъдат 
използвани в различни комбинации. 

• Учене чрез сътрудничество 
• Учене чрез откриване 
• Проблемно-ориентирано учене 
• Учене чрез действие 

 
2.1 Учене чрез сътрудничество 
В следващите страници този подход ще бъде представен чрез шест ключови компонента:  
(1) структура;  
(2) основни принципи;  
(3) изграждане на екип и на учебна стая;  
(4) екипи;  
(5) управление; 
(6) социални умения.  
 
 
Компонент 1: СТРУКТУРИ 
 
Елементи на структурите 
Елементите са най-малките единици на поведението на групата. Пример за такъв елемент е сцена, в 
която обучителят дава писмено задание на обучаемите и те работят самостоятелно по него. Когато 
анализираме този елемент, откриваме, че имаме актьори (отделните обучаеми) и извършване на 
определено действие (писане). Името на всеки елемент ни показва кои са актьорите и кое е 
действието, което се извършва. В нашия случай, името на елемента е „Обучаеми Пишат”. В друг 
сценарий обучителят задава въпрос, а обучаемите са помолени да помислят как биха отговорили. 
Актьорите са обучаемите, а действието е мислене. Този елемент е „Обучаеми Мислят”. 
Разбира се, в поведението на групата има нещо повече от отделни актьори и извършването на 
индивидуално действие. Групата е наситена с взаимодействия, особено в група, работеща в 
сътрудничество. Типичното групово взаимодействия се случва, когато обучителят инструктира 
групата. На лице е актьор (обучителят), действието (инструктира), но освен това имаме и 
възприематели (групата). Следователно елементът може да има три компонента: актьор, действие и 
възприематели. Името на този елемент, следователно, ще бъде „Обучител Инструктира Група”. 
В обучителна група с осем екипа, работещи в сътрудничество, ако обучителят пожелае всеки 
обучаем да е запознат с това, което е правил всеки един от неговите съекипници, то само „Обучаеми 
Интервю Партньори” няма да проработи. Само един елемент не е достатъчен за реализиране целта 
на обучителя. Всеки един елемент има своя сфера на полезно действие, а елементите биват 
подбирани според това кой би бил най-подходящ за съответната цел. В случай като този, където 
желаният резултат е отвъд сферата на полезно действие на един само елемент, трябва да бъде 
използвана комбинация от елементи. Елементите могат да бъдат комбинирани и така да бъдат 
създадени структури. 
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Структури 
Елементите в групата притежават определени качества и характеристики. В зависимост от това как 
са комбинирани елементите в групата могат да се взаимодопълват и създадат нещо качествено 
ново. Отделните елементи са ограничени в своята сфера на полезно действие, но съединените 
елементи могат да бъдат мощни структури, които могат да бъдат използвани в разнообразни групови 
ситуации. 
Да се върнем към примера с обучителя, чиято цел не може да бъде реализирана само чрез един 
елемент, за да видим силата на структурите. Целта беше всеки обучаем да е запознат с това, което 
всеки един от неговите съекипници е правил през лятната ваканция. Обучителят може да избере да 
накара във всеки екип да бъде проведена дискусия върху това, което са правили през лятото, и това 
ще бъде „Екип Дискусия”. Но доколкото обучителят е запознат с тази теория и познава 
ограниченията в сферата на полезно действие, той решава, че това не е най-добрата структура в 
случая. Той знае, че може да избира между много възможности и решава, че Тристепенно интервю 
ще бъде по-подходящо. Нека да проследим защо обучителят избира Тристепенното интервю пред 
дискусия в екипа. Виж (Таблица 2.1.1 ).  
 
Таблица 2.1.1 Дискусия в екип/ Тристепенно интервю 
Структура Елементи Характеристики 

Дискусия в екип 1. Обучител Инструктира Група 
2. Екип Дискутира 

Неравностойно участие 
Не всички участват 
Няма индивидуална отговорност 
Говорене по теми извън 
непосредствената задачата 

Тристепенно 
интервю 

1.Обучаеми Интервю Партньори  
2. Обучаеми Интервю Партньори 
(Обучаемите си разменят ролите)  
 
3. Обучаеми Споделят Съекипници  
(Всеки обучаем споделя това, което неговият 
партньор му е казал, всеки-с-всеки)  

Равностойно участие 
Всички участват 
Индивидуална отговорност 
 

 
Тристепенното интервю е структура, съставена от три елемента:  

(1) Обучаеми Интервю Партньори: екипите са с по 4-ма членове, обучаемите се разделят по 
двойки и във всяка двойка има един интервюиращ и един интервюиран; 
(2) Обучаеми Интервю Партньори: елементът е същия като в (1), но интервщиращият и 
интервюираният си разменят ролите; 
(3) Всеки-с-всеки: всеки член на екипа споделя със своите съекипници онова, което е научил за 
своя партьор. В нашия случай, какво е правил през лятната ваканция. 

Чисто технически, Всеки-с-всеки е структура, която се състои от четири елемента: Обучаеми 
Споделят със Съекипници, четирикратно повторение – по един път за всеки един от съекипниците.  
 
Структурата на Екип Дискусия се състои от два елемента: 

(1) Обучител Инструктира Група: обучителят казва на групата какво да дискутират в рамките на 
екипа; 
(2) Екип Дискутира: екипите дискутират темата, в нашия случай, какво са правили през лятната 
ваканция. 
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Най-важните неща, които трябва да се вземат предвид, когато се определя сферата на полезно 
действие на дадена структура, са следните: 

• Какъв тип когнитивно развитие насърчава? 
• Какъв тип социално развитие насърчава? 
• Къде в рамките на учебния процес ще е най-подходящо да се използва? 
• Какъв тип учебен план представя? 

 
Създаване и модифициране на структури 
Структурите могат да бъдат разработени за конкретен случай, за да се постигнат желаните 
социални, когнитивни и академични цели. Съществуващите структури могат да бъдат преработени, 
за да паснат на контекста, в който ще бъдат използвани. Модифицирането на структурите изисква 
добро разбиране за елементите. 
 
 
Дейности 
Всяка една обучителна дейност е структура плюс съдържание, а понякога е просто елемент плюс 
съдържание. В случая с обучителя, който кара своите обучаеми да се интервюират, имаме дейност 
основана на елемент. Елементът е „Обучаеми Интервюират Партньори”. Съдържанието е лятната 
ваканция. Една дейност се създава, когато съдържанието се комбинира с елемент. Ако 
съдържанието или елементът биват сменени, обучителната дейност също се изменя. Например, ако 
обучаемите са помолени да се интервюират по темата какъв е техният подход към математически 
проблем, резултатът е съвсем различна обучаителна дейност. По подобен начин, ако запазим 
съдържанието непроменено, да кажем разрешаване на математически проблем, а заменим само 
елемента „Обучаеми Интервюират Партньори” с елемента „Обучаеми Пишат”, резултатът е отново 
съвсем различна обучителна дейност. А различните обучителни дейности имат различен потенциал 
по отношение на ученето. 
В случая със структурата и съдържанието имаме дейности основана на структура. Ако обучителят 
избере да използва „Тристепенно интервю” по темата „лятна ваканция”, ние имаме пример за 
дейност, основана на структура. Също както при дейност основана на елемент, ако заменим 
съдържанието, ще променим самата дейност. Тристепенно интервю върху смисъла на конкретно 
стихотворение е напълно различна обучителна дейност от тристепенно интервю върху желаното 
кариерно развитие. Виж (Таблица 2.1.2) 
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Таблица 2.1.2 Преглед на подбраните структури 

Структура Кратко описание 
Функции 
Академични/социални 

Всеки-с-всеки 
Изграждане на екип 
Всеки обучаем на свой ред споделя нещо със своите 
съекипници 

Себеизразяване и мнения. Създаване 
на истории. Равностойно участие. 
Запознаване с останалите 
съекипници. 

Тристепенно 
интервю 

Обучаемите се интервщират по двойки като разменят 
ролите си на интервюиран и интервщиращ. Всеки 
обучаем споделя пред целия екип онова, което е научил 
по време на интервюто.  

Споделяне на лична информация, а 
също изказване на предположения, 
впечатления или изводи относно 
някакъв текст. Участие. Активно 
слушане. 

Ъгли 

Играждане на обучителна група 
Обучителят е посочил нещо специфично за всеки един от 
ъглите в стаята и обучаемите са поканени да изберат в 
кой ъгъл да застанат. Обучаемите дискутират в рамките 
на групата, оформена около конкретния ъгъл, а 
впоследствие изслушват и парафразират идеи от другите 
ъгли. 

Забелязване на алтернативни 
хипотези, ценности, подходи към 
разрешаване на проблем. 
Разпознаване и уважаване на 
чуждата гледна точка. Запознаване 
с останалите членове на групата. 

Свържи-го-за-
мен 

Изграждане на комуникация в рамките на групата 
Обучаемите опитват да подредят обекти от таблото на 
други обучаеми като използват само устна комуникация. 

Развиване на речниковия запас. 
Комуникативни умения. Умения за 
влизане в различни социални роли. 

Повече глави, 
мислещи 
заедно 

Упражняване и преглед 
Обучителят задава въпрос, обучаемите се консултурат 
помежду си, за да разберат дали има някой, който знае 
отговора и после излъчват някой, който да каже отговора. 

Преглед. Проверка дали разбираш. 
Познание. Разбиране. Тюторство. 

Вътре-вън от 
кръга 

Образуват се два концентрични кръга един в друг и 
участниците застават по двойки лице-в-лице. Кръговете 
се завъртат и се сформират нови двойки като всеки път 
обучителят дава определена инструкция, на която 
участниците реагират. 

Проверка дали е разбран. Преглед. 
Обработване. Подпомагане. 
Тюторство. Споделяне. Опознаване 
на останалите участници. 
 

Двойки-
проверка 

В екипи от 4-ма участниците работят по двойки – единият 
разрешава проблем, а другият го подпомага. След 
работя по два проблема двойката проверява дали има 
еднакви отговори с другата двойка. 

Упражняване на умения.  

Мислене-
Двойки-
Споделяне 

Обучаемите мислят самостоятелно върху тема, зададена 
от обучителя, а впоследствие сформират двойки с друг 
участник, за да дискутират по темата. В края споделят 
пред цялата група своите мисли по темата.  

Генериране и ревизиране на хипотези. 
Индуктивно мислене. Дедуктивно 
мислене. Приложение. Включено 
участие.  

Групова 
мрежа 

Обучаемите пишат и рисуват групово върху лист от 
флипчарт хартия основните понятия и подкрепящите 
факти , както и връзките помежду им.  

Анализ на понятия. Разбиране на 
връзките между идеите. 
Разграничения между понятия. 
Умения за влизане в различни 
социални роли. 

Кръгла маса 

Размяна на информация в рамките на екипа 
В рамките на екипа циркулира лист хартия и химикал и 
всеки обучаем вписва своя отговор. Съществува 
разновидност, при която едновременно циркулират 
повече от един лист хартия. 

Оценка на предварителните познания. 
Практикуване на умения. 
Възпроизвеждане на информация. 
Създаване на колективна творба. 
Изграждане на екип. Включено 
участие. 
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Структура Кратко описание 
Функции 
Академични/социални 

Споделяне 
чрез инфо 
табло 

Размяна на информация между екипите 
Обучаемите от всеки екип отиват до инфо таблото и 
оставят там своето мнение, разрешават проблем или 
споделят информация. Обикновено на таблото има 
предварително определено място за всеки екип. 

Споделяне на информация. 
Противопоставяне на различни 
стратегии за разрешаване на 
проблеми. Изграждане на 
обучителна група 
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Обучителна сесия 
Да се вънем за отново върху промера с обучаемите, използващи структурата „Тристепенно 
интервю”, за да разберат повече за лятната ваканция на своите съекипници, и да проследим 
връзката между отделните обучителни дейности. Интервюто е само една от дейностите, включени в 
рамките на обучителната сесия. Всъщност, то е изпълнява функцията на подготовка за обучителна 
сесия, посветена на творческото писане по темата „Моята лятна ваканция”. Упражнението въвлича 
участниците в дискусия и повишава техния интерес.  
Обучителната сесия е набор от дейности в точно определен ред, насочени към реализирането на 
конкретни обучителни цели. Дейностите са градивните елементи на обучителната сесия.  
 
Дизайн на обучителна сесия 
Обучението е изкуството за ефективно постигане на обучителни цели. Структурният подход към 
ученето чрез сътрудничество има за цел да предостави на обучителите инструменти за ефективно 
постигане на набор от учебни цели. Елементите и структурите биват подбирани с оглед предаването 
на определено съдържание. Съществува набор от установени структури, които могат да бъдат 
използвани, а също има потенциал за разиграване на елементите, чрез което да бъдат 
модифицирани съществуващи или създадени нови структури. Когато към структурите и елементите 
бива добавено съдържание, това вече са обучителни дейности. Дейностите са подредени в точно 
определен ред, за да бъде планирана обучителна сесия. Дизайните на обучителна сесия са 
поредица от елементи или цели, които служат, за да насочват дейността. Съществува разнообразие 
от стандарти по отношение на дизайна в зависимост от учебните цели, които се преследват.  
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Таблица 2.1.3 Общ преглед на произволна обучителна сесия 
Дизайн на 
обучителна
та сесия 

Кратко описание Функции 
Академични/социални 

Цветово 
кодирани 
ко-оп карти 

Обучаемите запаметяват факти като използват карти. 
Играта е структурирана така, че да се осигури най-голяма 
вероятност за успех на всеки един от етапите.  

Запаметяване на факти 

Ко-оп 
Ко-оп 

Обучаемите работят в групи, за да създадат продукт, който 
да споделят с цялата група. Всеки обучаем има уникален 
принос за групата. 

Учене и споделяне по сложен 
материал, често от множество 
източници. Оценка. 
Приложение. Анализ. Синтез. 
Разрешаване на конфликт. 
Умения за презентиране. 

Пъзел 
Всеки член на екипа става „експерт” по една конкретна 
тема като работи с членове от другите екипи, на които е 
зададена сходна на неговата задача. След завръщането му 
в екипа той предава знанието, с което разполага.  

Придобиване на ново знание 
и представяне на материал.  
Преглед.  Взаимозависимост 

Партньори 
Обучаемите работят по двойки, за да създадат или 
упражнят определено съдържание. Те се консултират с 
партньори от други екипи, а впоследствие споделят своя 
продукт или разбиране с другата двойка в своя екип. 

Усъвършенстване и 
представяне на нов материал. 
Презентационни и 
комуникативни умения 
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Компонент 2: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
 
Едновременно взаимодействие 
Взаимодействието в групата може да се случва едновременно или последователно. 
Последователното взаимодействие се случва, когато участниците вземат участие един по един в 
някакъв ред. Последователното взаимодействие е ограничено и неефективно до определена степен: 
за да има всеки един участник в групата възможност да даде своето мнение, обучителят трябва да 
отдели достатъчно време. 
Едновременното взаимодействие се случва в група, в която има повече от един активен участник в 
даден момент. Едновременното взаимодействие е предпочитано пред последователното поради по-
големия брой активно включени участници, което означава сумарно по-активно участие за всеки 
един обучаем. Елементи, които включват работа по двойки са елементи, основани на 
едновременното взаимодействие.  
Нека да погледнем към дискусията. Когато имаме определена тема за дискусия в групата, пред нас 
има алтернативи как точно да бъде обсъдена темата. Можем да използваме „Група Обсъжда”, 
„Екипи Обсъждат”, „Двойки Обсъждат”. Ако активното участие е наша първа цел, като прилагаме 
принципа за едновременното взаимодействие, можем да изберем „Екип Обсъжда” пред „Грпа 
Обсъжда” или „Двойки Обсъждат” пред „Екип Обсъжда”. В случая с  „Група Обсъжда” само един 
човек може да говори по едно и също време. В случая с „Екип Обсъжда” средно по един човек в екип 
говори в даден момент, така че една четвърт от участниците в групата говорят. В случая с „Двойка 
Обсъжда” половината от участниците група активно изразяват своите идеи. 
А какво да кажем за презентациите? Ако екипите са подготвили презентации и е време да ги 
представят пред групата, какъв елемент да използваме? Можем да използваме „Екип Представя 
Група”. Ако презентацията е дълга 5 мин. и отнема около по минута за преходите между 
презентациите, презентациите на осем екипа биха отнели 48 мин. Ако приложим принципа за 
едновременното взаимодействие, можем да използваме „Екип Представя Екип”. Ако всеки екип 
направи своята презентация за 5 мин. и отнема по около минута за преходите, а после ролите на 
слушатели и презентатори се разменят, то за 11 мин. всеки екип е представил своята презентация и 
е изслушал презентацията на друг екип. Това оставя достатъчно време за рефлексия и дискусия 
върху презентациите, а също време за нанасяне на поправки. Като прилагаме принципа за 
едновременното взаимодействие, може да бъде постигнато два пъти повече за два пъти по-малко 
време.  
 
Равностойно участие 
Едновременното взаимодействие допринася много за активното въвличане на участниците. Когато 
провеждаме „Екип Обсъжда”, а не „Група Обсъжда”, един от всеки 4-ти говори, а не 1 от 32-ма. Но 
ако погледнем по-близо както точно се случва в нашето екипно обсъждане, можем да забележим, че 
има един участник, който говори преобладаващо, а останалите са предимно слушатели. Това не е 
равностойно участие. За да направим така, че всеки да има възможността да говори, можем да 
изберем да направим една поредица от „Обучаеми Споделят със Съекипници” (всеки-с-всеки), а не 
„Екип Обсъжда”. Сега всеки обучаем има равна роля в споделянето на информация.  
 
Какво да направим, ако искаме нашата група да прочете кратка история? Ние знаем, че ако 
сформираме екипи, ще има повече активно четене и слушане, отколкото в случай, че обучителят или 
някой от участниците прочете историята пред цялата група. Така че, избираме „Обучаеми Четат 
Съекипници”. Но ако просто кажем на един екип да прочетат кратката история, ние най-вероятно ще 
забележим, че един от участниците решава да прочете сам целия текст, а всички останали ще бъдат 
слушатели. Ако дадем ясно да се разбере, че всеки участник чете само по една минута и предава 
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текста на друг участник, за да чете и той, то всеки обучаем ще може да участва наравно с 
останалите. 
По подобен начин, по време на обсъждане в двойки, което има за фокус припомняне на основни 
събития в историята, е възможно само единият участник да говори, а другият да слуша. За да се 
осигури равностойното участие, можем да направим поредица от „Обучаем Споделя Партньор”, 
което означава двамата  участници да се редуват като всеки представя само по едно събитие.  
 
Основното правило е, че искаме да осигурим равностойното участие на всеки обучаем, така че 
когато подбираме, модифицраме или създаваме структура, ние трябва да подберем елементи, в 
които всички участници правят едно и също, или елементи, които правят възможно всеки участник 
да има своя ред в изказванията. 
 
Положителна взаимозависимост 
Положителната взаимозависимост е най-основният принцип на ученето чрез сътрудничество. 
Положителна взаимозависимост има тогава, когато придобивката за един означава също 
придобивка и за друг. Двама обучаеми са положително взаимозависими, ако придобитото от единия 
помага на други. Като правим обучаемите положително взаимозависими в академичната среда, ние 
освобождаваме две мощни сили: 1) ако някой от обучаемите се нуждае от подкрепа, той намира тази 
подкрепа сред съекипниците си или сред останалите членове на групата; 2) обучаемите са 
насърчавани от останалите членове на групата или екипа да покажат най-доброто от себе си като 
така се повишава мотивацията. 
Положителна взаимозавимост се създава в структури и по различен начин. Това означава, че се 
включва цяла поредица от елементи, а не само един. Например, нека погледнем към „Тристепенното 
интервю”. В първите две стъпки, съекипниците работят по двойки, интервюирайки се един-друг. В 
третата стъпка обучаемите споделят със своите съекипници онова, което са научили по време на 
интервюто. За съекипниците това е единственият начин да получат тази информация и са зависими 
от уменията на споделящия, свързани с провеждането на интервюто, слушането и говоренето. Т.е. 
тази трета стъпка създава положителна взаимозависимост и колкото по-добри умения има 
представящия, толкова повече ще научат останалите. Печели един, печелят и останалите. 
Положителната взаимозависимост подобрява ученето, а също създава близост между участниците. 
Те са с усещането, че всички са от една и съща страна, подпомагайки се и насърчавайки се. Почти 
всички добре разработени структури се характеризират с вградена положителна взаимозависимост. 
 
Индивидуална отговорност 
Индивидуална отговорност е всеки обучаем да бъде направен отговорен за неговото собствено 
учене и приносите, които има за групата. Например, в „Повече глави, мислещи заедно” от всеки 
обучаем се изисква отговорност пред обучителя и пред останалите в групата за онова, което 
споделя. Елементът, който създава това чувство за отговорност тук, е последната стъпка: „Обучаем 
Споделя Група”. Когато дадем да се разбере, че от участниците се изисква отговорност, се повишава 
вероятността те да слушат и участват. Ако, например, тази дейност бъде модифицрана така, че да 
се изключи последната трета стъпка, обучаемите ще знаят, че от тях не се очаква да дадат своя 
отговор и е възможно да не слушат внимателно. 
 
Компонент 3: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП И НА УЧЕБНА СТАЯ 
Ако обучителят отдели време за изграждане на екип и на учебна среда, ние наблюдаваме по-
дългосрочна ефективност, по-добро учене и харесване на учебните предмети. Когато има 
положителна идентичност на екипа, харесване, уважение и доверие между неговите членовете на 
екипа и останалите участници в групата, налице е контекст, в който могат да се постигнат 
максимални резултати в ученето.  
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Когато изграждането на екипа и учебната стая бива пренебрегнато, особено в групи, в които има 
съществуващо напрежение, екипите срещат сериозни трудности. Кегън (1992) разграничава пет 
цели в процеса на изграждане на екип и учебна среда, и предлага подходящи структури за всяка от 
тях. Целите са: 1) запознаване; 2) идентичност на екипа; 3) взаимна подкрепа; 4) ценене на 
различията; 5) развиване на синергия; 
Ако обучителната сесия е несложна и забавна обикновено не е необходимо да се работи по 
изграждане на екип. От друга страна, ако обучителната сесия включва дейности, в които може да се 
появи конфликт (избор на тема или формат на проект), особено важно е да се изгради силна и 
положителна идентичност на екипа преди началото на сесията. 
Изграждането на цялостна учебна среда създава мрежа за учене, включваща всички обучаеми, и 
създава положителен контекст, в който обучаемите могат да учат. Въпреки, че обучаемите 
прекарват повече време в екипи, в малки групи, важно е те да се виждат като част от по-голяма, 
подкрепяща група, а не само като членове на малък екип. 
 
Компонент 4: ЕКИПИ  
Екип, членовете на който работят в сътрудничество, имат силна екипна идентичност, обикновено се 
състои от 4-ма членове и е траен във времето. Съекипниците се познават, приемат се и си оказват 
подкрепа. Ключово умение на всеки обучител, който работи според принципите на ученето чрез 
сътрудничество, е изграждането на разнообразни типове коопериращи се екипи. „Екип” може да 
бъде противопоставено на „група”, доколкото за последната не е необходимо да има идентичност и 
да е трайна във времето. Кегън разграничава четири типа коопериращи се екипи и съответните 
методи за изграждането им. Това са: 1) хетерогенни екипи; 2) случайни групи; 3) екипи според 
интерси; 4) хомогенни езиково екипи. Всеки един от тези типове екипи е полезен за изпълението на 
различна цел.  
 
Най-популярните методи за изграждане на екип залагат на по-голяма хетерогенност. Хетерогенният 
екип включва представители на двата пола от различни етноси, с различно ниво на успехи. 
Последното повишава възможностите за учене между самите участници и подобрява управлението 
на учебния процес. Ако използваме само хетерогенни екипи, обаче, рискуваме участниците високи 
успехи да не получават достатъчна стимулация, което да доведе до непълноценно взаимодействие 
с останалите обучаеми. В случая с обучаемите, имащи ниски успехи, има опасност  те да не получат 
възможности за демонстриране на лидерски умения и по този начин да отпаднат от екипа. 
Следователно, налице е потребност от други методи за формиране на екип. Нехерогенният екип 
може да бъде изграден по разнообразни начини, включително чрез самостоятелен подбор (да се 
позволи на участниците да се разпределят по групи въз основа на приятелство и интереси) или 
случаен подбор (чрез преброяване). При самостоятелния подбор съществува риска да подкрепим и 
насърчим, без да желаем това, съществуващи йерархии в групата (кой е вътре и кой не е). 
Случайният подбор може да доведе до създаване на отбори на „загубеняците” (екип, съставен от 
хората с най-ниски постижения в групата).  
Въпреки това има полза от това от време на време да се използват методите на случаен подбор, 
самостоятелен подбор и хомогенната група. При структурния подход обучителите са насърчавани да 
се запознават с различните методи и сферата им на полезно действие, за да могат да ги използват 
по подходящ начин, когато им се наложи. 
 
Колко голям трябва да бъде един екип? Идеалният екип се състои от 4-ма души. Това позволява 
работата по двойки, което удвоява степента на активно участие и отваря два пъти повече линии на 
комуникация в сравнение с екипите от по трима души. Екипи с повече от 4-ма души не водят до 
достатъчно участие на всеки от обучаемите и са трудни за управление. А може би най-важният 
аспект на ученето чрез сътрудничество е активното участие. Колкото по-малка е групата, толкова по-
голямо е участието. Защо например не формиране екипи от по 3-ма?  Има три основни причини 
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защо екипът от 4-ма е най-добрата възможност: 1) Работата по двойки удвоява степента на участие. 
При група от трима, остава един, който не може да вземе участие в задачи, които се изпълняват по 
двойки. 2) Има чисто психологически ефект при който групата от трима се състои от двойка и един 
излишен. 3) В сравнение с групите от 3-ма, в група от 4-ма е по-вероятно да има по-голямо 
когнитивно и лингвистично разнообразие. Изследване върху моралното и лингвистичното развитие 
показва, че ние най-учим добре от някой, който е на различно от нашето собствено ниво на развитие 
– някой, който ще предостави стимул в нашата зона за най-близко развитие. В група от трима има 
три възможни двойки, в група от четирима – шест. 
 
Компонент 5: УПРАВЛЕНИЕ 
Много обучители споделят, че техните проблеми с управлението на учебния процес намаляват 
драстично при прилагане на учене чрез сътрудничество. Причината е в това, че в традиционната 
група има разминаване между потребностите на обучаемите и структурата на групата. Природата на 
обучаемия е активна и интерактивна: обучаемите искат да правят и да говорят. Традиционната 
учебна среда изисква от обучаемите да бъдат пасивни и изолирани. Естествено, обучаемите не се 
отказват от своите потребности без съпротива и особено много енергия се отделя, за да бъде 
осигурена тишина и внимание към учебния процес. В учебна среда, в която се работи според 
принципите на сътрудничеството, потребностите на обучаемите са интегрирани по-добре в учебния 
процес. Обучаемите са насърчавани да взаимодействат, да се движат, да създават, да правят. 
Когато чувстват, че техните основни потребности са посрещнати, обучаемите вече не представляват 
„управленски проблем”. 
 
Въпреки това, има набор от управленски умения, които са специфични за ученето чрез 
сътрудничество, и които не се изискват от онези, които работят в традиционна учебна среда. 
Работата в малки екипи и при постоянно взаимодействие поставя на дневен ред теми като подредба 
на местата за сядане, нивото на шума, разпределяне и съхраняване на материалите, с които работи 
всеки един от екипите, методи за формиране на поведение в група и др. Обучителят установява 
безгласен знак, чрез който фокусира вниманието на всички обучаеми към себе си. Също така 
работната стая е организирана така, че всеки да има достъп до всеки свой съекипник, а също удобна 
позиция спрямо таблата по стените и обучителя. 
 
Компонент 6: СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ  
Проучване показва, че дори без да се преподават специално социални умения, обучаемите които 
работят чрез сътрудничество в екипи, проявяват грижа и разбиране един към друг, а също си 
помагат. Въпреки това, ако ние наистина искаме да развием обучителния процес, не може да 
разчитаме само на естествено придобитите социални умения. Обучителите могат да структурират 
така обучителния процес, чеобучаемите да развиват своите социални умения докато се занимават с 
който и да е от учебните предмети. 
Структурираният естествен подход за придобиване на социални умения използва четири 
инструмента: 1) роли и маневри; 2) моделиране и затвърждаване; 3) структури и структуриране; 4) 
рефлексия и време за планиране. И най-важното, тези четири инструмента се използват по 
интегриран начин. Когато обучаемите взаимодействат в рамките на своята група, те стават по-умели 
в слушането, парафразирането, заемането на чужда роля, направляване на груповия процес, а също 
за справяне със затрудняващи поведения като проява на срамежливост, враждебност, доминиране, 
отдръпване. Те придобиват умения, а не просто учат за тях. 
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Усилията за установяване на сътрудничество завършват със стремежа на участниците към 
взаимни ползи, така че всеки от членовете на екипа:  
• Да спечели от съвместните усилия (Моят успех е от полза за теб и твоят успех е от полза за 
мен)  
• Да разбере, че всички членове на групата споделят обща съдба (Ние всички плуваме и 
потърваме заедно)  
• Да знае, че причина за представянето му са както той самият, така и групата (Не можем да го 
направим без теб)  
• Да се чувства горд и групата да празнува всяко постижение на някой от нейните членове 
(Ние всички те поздравяваме за твоето постижение) 
 
 
Защо да използваме учене чрез сътрудничество? 
Проучване показа, че техниките за учене чрез сътрудничество: 
• Повишават ученето и академичните постижения; 
• Повишават степента на задържане на наученото; 
• Повишават удовлетворението от учебния процес; 
• Подобряват уменията за устна комуникация; 
• Развиват социалните умения; 
• Повишават самооценката; 
• Подпомагат положителните взаимодействия между различните раси. 
 
 
Елементи на ученето чрез сътрудничество 
Има точно определени условия, при които може да се очаква, че усилията за установяване на 
сътрудничество са по-продуктивни от индивидуалните усилия или в конкурентна среда. Тези условия 
са: 
 

1. Позитивна взаимозависимост (потъваме или плуваме заедно)  
• Изискват се усилията на всеки един член на екипа, доколкото те са незаменими за общия успех 
• Всеки член на екипа допринася по уникален начин за съвместните усилия поради индивидуалните 

ресурси, с които разполага, ролята, която изпълнява, отговорностите, които носи. 
2. Взаимодействие лице-в-лице (взаимно повишаваме шансовете си за успех)  
• Устно обяснение как да се разреши проблем 
• Преподаване/предаване на собствените познания на другите 
• Проверка дали бива разбран 
• Обсъждане на материала, който е взет 
• Обвързване на наученото с предишни познания 
3. Индивидуална и групова отговорност 
• Размерът на групата трябва да бъде малък. Колкото по-малка е групата, толкова по-голяма ще бъде 

индивидуалната отговорност на участниците; 
• Индивидуален тест за всеки от участниците; 
• Произволно устно изпитване на участник чрез задачата да представи работата на своята група пред 

учителя или пред цялата, голямата група ; 
• Наблюдаване на всяка група и записване на честотата, с която всеки член допринася за груповата 

работа; 
• Във всяка малка група да бъде посочен един участник, който да играе ролята на контрольор. 

Контрольорът пита останалите участници за обяснение на причините и обосновката на отговорите, 
които те дават; 

• Обучаемите да влязат в ролята на обучители за други обучаеми. 
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4. Междуличностни умения и умения за работа в малки групи 
Социалните умения, които трябва да бъдат преподавани: 
• Лидерство 
• Вземане на решение 
• Изграждане на доверие 
• Общуване 
• Разрешаване на конфликт  
5. Групови процеси 
• Членовете на групата обсъждат доколко добре те реализират своите цели и поддържат ефективни 

работни взаимоотношения; 
• Описания на поведенията, които са полезни за групата, а също на онези, които създават трудности; 
• Вземане на решение кои поведение да бъдат запазени и кои променени. 
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2.2 Учене чрез откриване 
Това е метод на основата на проучването и спада към конструктивистките подходи в обучението. В 
тази област са работили теоретици и психолози като Жан Пиаже, Джером Брунер и Сеймур Папер. 
Въпреки, че се радва на огромна популярност, води се дебат относно неговата ефикасност (Mayer, 
2004). Мантрата на това философско движение е „учене чрез правене”. 
Учене чрез откриване имаме в ситуации на разрешаване на проблеми, където обучаемият използва 
своя опит и предишни знания. Това е метод, чрез който обучаемите взаимодействат със своята 
среда като изследват и манипулират обектите в нея, борейки се с въпроси и противоречия, 
извършвайки експерименти. 
Защитниците на тази теория вярват, че този метод има много предимства и те включват: 

• Насърчава активното включване; 
• Повишава мотивацията; 
• Повишава автономността, отговорността и независимостта; 
• Развива творческите умения и уменията за разрешаване на проблеми; 
• Обучителен опит по мярка. 
 

Критиците посочват някои недостатъци: 
• Когнитивно претоварване; 
• Възможно е развиване на погрешни разбирания; 
• Обучителите може да се провалят с идентифицирането на проблемите и погрешните 

разбирания. 
 
Принцип 1: Ученето трябва да съответства на начина, по който работи мозъка 
Ефективното учене включва логическото, линеарно мислене на лявото полу-кълбо на главния мозък, а също 
креативността и глобалното мислене на дясното полу-кълбо. Мозъкът обработва много неща едновременно, 
а не по едно последователно. Следователно, ефективното учене въвлича обучаемия на много нива 
едновременно. Ефективното учене има емоционално съдържание и е освободено от стрес. Множеството 
идеи всъщност се демострират, за да се подпомогне нашето собствено учене: „Наистина, до онзи момент не 
бях забелязал колко много научавам” 
 
Принцип 2: Ученето трябва да се осъществява по разнообразни начини  
Ние всички имаме различни предпочитания за начина, по който да получаваме информацията, а също така в 
различна степен умения да я обработваме. Богат избор от учебни възможности означава, че всеки обучаем 
може да се възползва максимално от преподаването, което му се предлага. 
 
Принцип 3: Успешното учене прилага принципите на паметта 
Учене, което апелира към повече от едно сетиво, е използва възможностите на паметта по-добре. 
Картинките и образите, особено ако са цветни, са по-лесни за възпроизвеждане от думи. Ние помним това, 
което е уникално и различно, а лесно забравяме глупавото и отегчителното. Ние възпроизвеждаме спомени 
чрез асоциация, а запаметяваме чрез групиране и прилики. Кратки сесии от по 15-20 мин. са по-ефективни от 
гледна точка на паметта, а прегледа през определен критичен период  води до затвърждаване в 
дългосрочната памет. 
 
Принцип 4: Успешното учене е активно преживяване, в което обучаемият е изцяло включен 
Ученето се създава по активен начин от обучаемите за тях самите – то не е пасивно възприемане от нечие 
друго учене. Истинското учене е преживяване, ангажиращо цялото тяло и съзнание, като въвлича обучаемия 
ментално, емоционално и физически. Ученето се случва, когато правим нещо, в някакъв конкретен контекст и 
с получаване на обратна връзка. Обучаемите учат от това, което правят, не от това, което обучителят прави. 
 
Принцип 5: Обучаемите научават онова, което искат да научат 
Без лична цел в ученето учене не може да се осъществи. Обучаемите трябва да знаят какво от това, което 
се преподава е за тях, а също каква е ползата от ученето за личния и професионалния им живот. 
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Принцип 6: Учене се развива в позитивна физическа и емоционална среда 
Релаксираща, стимулираща среда, в която обучаемият се чувства в безопасност, е особено важна. Ученето 
зависи от позитивните очаквания за успех, а също от здравословно ниво на самоуважение. Смехът и 
забавлението са предпоставки номер едно за успешното учене! 
Принцип 7: Ученето е социално преживяване  
Сътрудничеството ускорява ученето, а състезанието го възпрепятства. Извеждането на обучаемите извън 
изолация и въвеждането им в общността намалява стреса и повишава ученето. Най-доброто учене се случва 
във взаимодействието между обучаемите. Успешните обучители се грижат повече за това да създадат 
позитивни и с чувство за загруженост взаимоотношения, отколкото с използването на нов инструмент или 
техника. 
 

 
Техники 
Когато разработваме програма, основана на ученето чрез откриване, използваме техники, които най-
добре да посрещнат изискванията на конкретните учебни цели, съдържанието и ръководенето на 
обучителния процес. Такива техники са... 
 
Истории 
„Вие току-що сте си купили компания”, „Изпълнителният директор на организацията току-що е 
формирал екип за работа по проекта и вие сте включен”. Каквато и да е историята, обучаемият е 
привлечен към случващото се от самото начало. 
 
Визуализиращи средства
Големи, пълноцветни карти на откритията, табло, и всякакви визуализиращи средства, които да 
използвате по стените на залата, в която се провежда обучението, привличат вниманието на 
обучаемите, карат ги да желаят да учат, а също предоставят метафори и насоки в графичен вид, 
които ускоряват ученето.  
 
Работа в малки екипи
Атмосферата на малкия екип дава усещането за сплотеност, ангажираност и активно участие - „ние 
сме заедно в това начинание”. Това е естествената среда, в която се развива екипът. 
 
Симулирани ситуации
Симулацията репликира парче от реална ситуация на работното място или др. В нея времето е 
компресирано и „безопасно”, така че обучаемите могат да правят грешки и да се учат от тях без 
последици в реалния свят. 
 
Карти и модели
Картите и моделите, които се използват в нашата програма помагат да бъдат запечатани в 
съзнанието особено важни учебни съдържания и са средство за продължително задържане на 
получената информация. 
 
Игрови техники
Жетони, карти, зарчета, хронометър и др. Няма друго нещо, което както забавлението и 
състезанието, да задържи обучаемите фокусирани върху учебния процес! Добрата новина е, че 
техниките за учене чрез откриване се харесват и са съвместими със стиловете на учене на всички 
възрастови групи обучаеми.  
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2.3 Проблемно-ориентирано учене 
Този подход оправдано предизвиква ентусиазъм у обучителите, които чувстват ограниченията на 
традиционния учебен процес, организиран около четенето на лекции. Но рядко успешно биват 
предугаждани практическите трудности, свързани с този подход, които могат да доведат до хаос в 
групата и да разрушат ентусиазма.  
 
Основен елемент от този подход е, че учебното съдържание се въвежда в контекста на сложните 
проблеми на ежедневната ни реалност. С други думи, проблемът е това, което се въвежда като 
първо, а не ключовите понятия, поднесени във формата на лекция, в която проблемите са 
щрихирани в самия край. Обучаемите работят в малки групи, за да идентифицират онова, което 
знаят и не знаят, а също какво им е необходимо да узнаят, за да разрешат даден конкретен 
проблем. Това са предпоставките за реалното разбиране на проблема и вземането на решения по 
отношение на него. Характерът на проблемите изключва простите отговори. Обучаемите трябва да 
преминат отвъд своите учебни помагала и да търсят познанието в други източници във времето 
между срещите на групата. Най-важната роля на инструктора е да фасилитира груповия процес и 
учене, а не да предоставя лесни отговори. Този подход изисква и друг тип оценяване, което най-вече 
се осъществява под формата на групово изследване. 
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2.4 Учене чрез действие 
Това е общ термин за няколко инструктивни модела с фокус върху отговорността на обучаемите 
върху обучителния процес. Бонуел и Ейсън (1991) популяризират този инструктивен подход. През 
90-те години на 20 в. изготвят документ за пред Асоциация за изследване на Висшето образование, 
в който обсъждат разнообразни методологии за популяризиране на „ученето чрез действие”. Но 
според Майер (2004) стратегии като „учене чрез действие”, са разработени без да се взема пред вид 
работата на една по-ранна група теоретици – тази на популяризиращите „учене чрез откриване”. 
Практиката след първоначален момент на учене е от изключителна важност за 
образованието/кариерата на всеки един, а също така за когнитивното развитие, но изисква ли се 
практика по време на обучителния процес? 
Предполага се, че обучаеми, които са по-активно въвлечени в процеса, е по-вероятно да 
възпроизведат информацията (Брунер, 1961), но няколко добре познати автори оспорват това 
предположение като казват, че то не е добре подкрепено в литературата (Anderson Reder, & Simon, 
1998; Gagné, 1966; Mayer, 2004; Kirschner, Sweller, and Clark, 2006). Майер предполага, че 
обучаемите трябва да бъдат когнитивно активно, а не поведенчески. 
 
Типове обучителни дейности/упражнения
Бонуел и Ейсън (1991) предлагат обучаемите да работят по двойки, да обсъждат материалите чрез 
включване в ролеви игри, дебати, изследване на случаи, чрез сътрудничество и т.н. Това е аргумент 
кога по-точно в рамките на обучителния процес да бъдат използвани упражненията, фокусирани 
върху ученето чрез действия. Има смисъл в това те а бъдат използвани за упражняване на вече 
познати принципи, като последващи упражнения, но не е оправдано да се използват за въвеждане 
на непознат материал. Защитниците на подхода твърдят, че чрез тези упражнения може да бъде 
създаден подходящия контекст на материала, но този контекст може да бъде объркващ за тези, 
които нямат предварително познание. Степента на намеса от страна на обучителя по време на 
учебния процес може да бъде различна в зависимост от задачата и нейното място в учебния план на 
обучителя.  
Примери за подобни обучителни дейности са: 
• Групова дискусия, която може да се проведе в реална или виртуална, онлайн среда; 
• „Мислене-партньорство-споделяне” е дейност, в която на обучаващите се се дава не повече от 

една минута, за да обмислят наученото от предишния път, след това се формират двойки, в 
които това да се обсъди, а накрая под формата на дискусия – да се сподели с останалите в 
групата; 

• Кратко писмено упражнение, което може да бъде под формата на съчинение за една минута. 
Това е добър начин за преглед на наученото. 

Докато практиката е полезна за подсилване на ученето, разрешаването на проблем не винаги се 
препоръчва. Суелър (1988) предполага, че разрешаването на проблеми може да има дори негативни 
ефекти върху ученето и предлага обучаемите да изследват примери, защото това е по-ефективен 
метод за възприемане на схема. Така че, обучителите са предупредени да дават на обучаемите 
първоначални инструкции, а след това и от задача, която да включва използването на методите, 
цитирани по-горе. 
 
Методи: 
Ефективна обучителна стратегия, в която „ученето чрез действие” е примесено с ръководене от 
страна на обучителя, е „учене чрез преподаване” (Martin 1985, Martin/Oebel 2007). Тази стратегия 
позволява на обучаемите да преподават един на друг новото съдържание. Разбира се, те трябва да 
бъдат правилно насочвани от обучителя. Тази методология е въведена през 80-те години на 20 в. в 
Германия и в момента е много популярна в различните нива на германската образователна система. 
„Учене чрез преподаване” е интегриране на бихевиоризъм и когнитивизъм и предлага цялостна 
рамка от теория и практика. 
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